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 המדקה

 םידימלתה וליחתה [שטירזממ דיגמה ברה^ מ״הה תוריטפ רהא"

 הנעו .ולש תודבועו וישעמ יסרפ לע ןנובתהלו םהיניב רבדל

 לכב ליגר 'יה ונברש המ עדויש ימ םכב שי םולכ :ידאלמ ברה

 םימ הוקמו ם[י]מגאה לצא לייטלו ךליל ארפצד ארירפשב םוי

 תנוכ תא עדויש םהמ דחא 'יה אלו ?םיקעוצ םיעדרפצה רשא

 ,וניבר תנוכ תא םכל דיגא ינא :ידאלמ ברה הנע זא .הזב מ"הה

 'םב ראובמכ ת״ישהל םירמוא םיעדרפצהש רישה תא דומלל ךלהש

 םרכ) 'ית״ישהל םיללהמו םיחבשמ םה ךיא עומשל הצרו הריש

 .(א״ע ,אי ,ץ״רת ,ןילבול ,לארשי

 ן
 םינונמה ףסוא תללוכה ,הרצק תימינונא תכסמ וניה "הריש קרפ"

 גצוימ ,םדאל ץוחמ ,ולוכ םוקיה .ארובה תא םיללהמה ,םינוש םיארבנ יפב

 עבטה ,(םנהיג ,דובכ יננע ,ןדע ןג) ול רבעמו עבטה ירדיט :הז ףסואב

 ,םישמרו םיצרש - ויגוסל יחה םלועו חמוצה םלוע ,םאבצ לכו םימשה ,םמודה

 דחי םירבוח םינונמהה .םארוב ינפל הריש םירמואה ,תויחו תומהב ,תופוע

 .הלוכ האירבה לש תימסוק ללה .תריש ןיעכל

 החיתפ ופוסבו הריש קרפ שארב ;תישרדמ תיאזורפ תרגסמ םינונמהל

 תילאוטסקטה תופיצרה רסח ףסואב תועבומה ,תוישרדמ תוירופיס המיתחו

 ,רתוי רחואמ הארנה יפכ ,ופסותינ קרפה ףוסב .תשבוגמ תיתורפס הרוצ

 .ורכשבו הריש קרפ רפוא לס וחבשב םיגילפמה ,םייפארגיפאודבספ תוחפסנ
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 םהמ רכינ קלח ,ארקמה ןמ םיבותכ טוטיצ אלא םניא םלוככ םבור םינונמהה
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 .םילהת ירומזממ

 ןונמהה רמוא םש רמול ,םהירמוא תומשב םיזרחנש םינונמהה ןמ שי

 הריס וניינע םיבותכה לס םטושפ םינונמהה ןמ קלח ;ופוג בותכב ללכנ

 םהירמוא ןיבל םניב הז ןיעמ רושיק ןיא םיבר םינונמה חלוא ,סוליקו

 דימת וניא הפוסש ,הריקח ךירצ רחא וא הז ארבנל בותכה םוחיי רשפו

 ,הרהבהו ןורתפ

 שולסב ךרעל תירישעה האמה ןמל םימודק י״כב רמתסה הריס קרפ

 .יידמל תכבוסמ איה םהיתואסרגו ויחסונ תרוקיבו ,תונוש חסונ-תורוסמ

 ש״פ סחוי ,ךליאו (1576)ו"ל1ו> תנשמ ןושארה םופדה ןמל ,םיסופדב (1
 ."הסלסל רסא םיריסה ריס" :ב״נת םדרטסמא סופד רעסב .המלשל וא דודל

 חא חתופה ,עדרפצהו דוד לע ירופיסה סרדמה תא םלוה דודל םוחייה
 גי,ה א םיכלמב וילע רפוסמה יפ-לע ןבומ המלשל םוחייה וליאו ,ש״פ

 םישרדמבו ("םיגדה לעו סמרה לעו ףועה לעו המהבה ...םיצעה לע רבדיו")
 םג המלשל סחוי עבטה ךרדב .ול םדוקה קוספבו □ס בותכה לע

 ןייע) םימוד םימעטמ המודק הפוקתב רבכ ינוויה "סוגולויזיפ״ה
 .(ז קרפ ,ןלהל

 ,יבצ ,(קלח) לוגנרת ,דומסא/הדסה תויח ינונמה ;וז ללכמ םיאצוי (2
 .הרודהמב ןייע

 ,םינוס םירפסמ םרתי .םילהת רפסמ םרוקמ םינונמהה תיצחממ הלעמל (3
 .היעשי רפס םהיניבמ טלובה
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 ותווהתה ,ואצומ ,ויתורוקמ רוריב :הז רקחמ בתוכ ינפב ובצנ תורסמ יחס

 ,תירבעה תורפסב וילוגלג לע תוקחתה ,הז ימינונא םסקס לש ותועמשמו

 איהש ,תוירבע אל תויורפס םע ועגמ תודוקנו תודהיה תבשחמב ויתוסיפת

 לש ויחסונ תפישחו ,חורה תודלותו תורפסה לש הירוטסהה םוחתב הרטמ

 תרוקיב ,ויתוריסמ לע תוקחתה ,י״הכב תואחסונה בר-ברע ךותמ טסקטה

 יתש יפ-לע .תיגולוליפ הרטמ איהש ,תיתרוקיב הרודהמ תדמעהו חסונה

 טסקטה תודלותל שדקומ ןושארה אובמה :תואובמה ףא וקלחנ ולא תורטמ

 תינושל הדיחיכ טסקטה תודלותל שדקומ ינשה אובמה ,תינחור הדיחיכ

 טסקטה תא הגיצהב ,תוניחבה יתש לע תדסוימ תיתרוקיבה הרודהמה .תיתורפס

 ,טסקטל תויתורפס תורעהו חסונה תרוקיבל תורעה הליכהבו ,ויחסונ תורוסמל

 ,םירואיבו תוליבקמ ,תורוקמ םיעקושמ ןהבש

 תורודב םייתרוקיב םינוידל דעו תורפסב תונושארה ויתורכזה ןמל

 ףויז תומשאה וליפאו לוזלזו לוטיב יציחל הרטמ ס״פ שמיש םינורחאה

 תינוציקה היצאקיפינוסרפה ,תודהיה חורל ,הרואכל ,רזה ,ונכות .תונימו

 ומרג ,הלכלכל הלוכי תינטשפ תיטסילאנויצאר השיג ןיאש ,האירבה ללכ לש

 ךרוצלו ,ןאכמ םינוש םיגוחמ ותוירוקמו הז קרפ לע תופירח תופקתהל

 דימת טעמכ והואיצוהש ,ויניגמ דצמ תונוש םיכרדב וריבסהל יטגולופא

 לע וירבד ףוסב ןואיל יד השמ לש ףירחה וחוסינ ךותמ .ןאכמ ,וטושפ ידימ

 וליכשה אלש ורוד ישנא ןיב חוורש ,ויפלכ לוטיבה םחי לע ונא םידמל ש״פ

 םתוארב תעדה ירסחו םישפטהו" :וטושפ יפל אלש קרפה תא ןיבהל ותומכ

 ירסוחמ םתוא םחור חפת ,םיעותעת השעמו המה לבה יכ םיבשוח ל" ז ר ירבד
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 .ייסתובל ליכשהמו םהיניע תוארמ חטו וניבי אלו ועדי אל יכ ,הנמא

 השמ׳ר לשו םילשוריב תירישעה האמב יארקה םיחורי ןב ןומלס לש םהיגורטקמ

 יכ םידמל ונא (א קרפ ,ןלהל) ס״פ לע זנכשאב ג״יה האמה תישארב וקתמ

 תינייפואה ,ןואיל יד השמ לש הפירחה ונושלמ קר עמתשמ וניא הז םחי

 סחיל דה .תואיצמ םנמא ול החיה אלא ,ללכב תוילובמס-אל תוסיפת יבגל

 ,ןיטולחל הנוס הסיגב סדוסיס ,הנגה ירבדב רתוי רחואמ ונא םיאצומ המוד

 .(1347) זייק תנשב יחמק השמ ןב לאומש שייפ לס יטסילאנויצארה שרפמה לס

 םויב ש״פב וארקש םינוש םישנא לע ש״פ שוריפל ותמדקהב רפסמ יחמק

 םיארבנה לכל רובדו הריס ותוארב להבנייש ,טסיאתא ,םהמ דחא לעו ,םירופכה

 םתא רבדיו ...רומגי ללהו הריש םמודו חמוצ יח לכ יכו ןטק דעו לודגמל

 יתינע" :יחמק לס תיאנקה ותבושת "?ןימ ארקיה ןימאי אל הזש ימ ,רומאל

 וז הבוגת לס התופירח *׳."םכח אלו רעב לכסו ןימ אוה ,ןכ יתארקו המחב

 םחי לע ףא אלא ,ש״פב שרפמה לש זעה ונופא לע קר אל דיעהל ידכ הב שי

 .ונמזב חוורש ,וילא לוטיבה

 רלדא ףסוא ,םינברל שרדמה תיב ,קרוי-וינ י״כ ,ףסכ תויכשמ ורוביחב (4
 .םולש 'ג ׳פורפ לש ותושרב םולצת יפ-לע ,ב105 ףד ,1577

 ,ב אובמב ול תורעההו רואיתה לכ האר ;ב112 ףד ,(ז) 239 ןכנימ י״כ (5
 .ס רואית ,ג קרפ



 ¬ב¬

 יצבוקבו םירודיסב םנמא ללכנש ,ש״פש רחאל םג קספ אל הז לוזלז

 ירודיסל וכרד השע ,יידמל םימודק י״כב רבכ םימייוסמ םיגוח לש תוליפת

 :ש״פ ירידהממ דחא הז םחי לע לבוק זיייה האמה תישארב .סופדבש הליפת

 תביד יתעמשש ומכ...יאבה ירבד םהש רמאל רבעתמו רבוע םהלע גלגלתו"
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 המדקה לעב בתוכ ח״יה האמה עצמאב ןיידעו ."םינציל םיננולתמ □יבר

 ...היגמה...לא ןתא תודותו" :תודחוימ תוליפת ץבוק ךותב ספדנש ,ש״פל

 תמוער[ת]ב וינזאל 'עיגה ןעיבו ןעי תאז 'םדקהב יחור תא ריעה אוה יכ

 םינש הז רתוה רשא ) והמת ןכ ואר המה ,םינינעה ןכות םיניבמ יתלב םישנא

 ורמאב ודי בישמכ היה התע תעלו (הז הריש יקרפ רפס סופדה חבזמ לע אבל
 ד

 הסשפתהו הכלה תאז םע םלוא י."רוע ינפל לושכמ ןתי אלש ובל תנובתב

 ךרעה לדג הלא םעו ,ויתוספדהו וישרפמ וברו וכלה ,ש״פ לש ותעידי

 המלש תרבוח ול השדקוהש ,ךכ ידכ דע ,יגרוטיל טסקטכ רקיעב ,ול סחויש

 **.םידוהיה יניעב וכרעב לקהל שקבמו ודגנ סמלפתמה ,רמומ תאמ

 והולביקש םתוא .ש״פ לש םיבר םיסרפמ ירבדב תרכינ תיטגולפא המינ

 ,ותובישחב גילפהלו ,בר טהלב ללכ ךרדב ,וילע ןגהל ושקיבו ל״זח שרדמכ

 וא תוילבק-חוילובמס ,תויטקאדיד ,תוירוגילא תויצאטרפרטניאל וקקזנ

 לע יתיקחתה וז הדובעב .תינטשפה ותארוה תא קיחרהל ידכ ,תוינשרד

 תא תיתרוקיב הרוצב ררבל יתשקיבו תירבעה תורפסב ש״פ לש ולא םילוגלג

 אל קיסעהש ,הז ןפוד-אצויו ןטק טסקט לש ותועמשמו ואצומ ,ויתורוקמ

 אלא יל ןיא .תודגונמ הכ תויוסחייחהלו םיסומלופל םרג ,תורפסה תא םעמ

 ירבד" וניא ש״פש ,הלעת םנמא תאז הריקחש ,יטגולופא ךרוצ אלל ,תווקל

 ושוביג ,ל״זח תושרדב ודוסיש ,םודק יטסימ רוביח אלא ,"ףויז״ו "יאבה

 שי ,האירבה לש ימסוקה ןונמהה ,ונכותו ,יטפילאקופאו יתורפס שוביג

 .ביהרהל ידכ וב

 ויתוצעו ותכרדה לע םולש 'ג 'םורפ יברו ירומל תודוהל ינא שקבמ

 תפוקתב יל טישוהש הרזעה לכ לעו ,יתדובע ךלהמב ייניעל רוא ויהש

 יתלדתשהש ףאו ,ודימ יל ואב הז רקחמב תועקושמה תודחא תועידי .רקחמה

 ,יירבדב העלבוה ויפמ יתעמשש הרותש ענמנה ןמ אל ,ומשב דימת ןאיבהל

 וירקחמו ותשיג ,ותטיש תעפשהמ יירבדב םהב שי המכ דע רמול ךירצ ןיא

 ןעמל .םהילע תוכמתסהו ,תולכיהה תורפסב רקיעבו ,הללכב דוסה תורפסב

 תיביטיאוטניאה ותעיבק תחכוה אלא ש״פ לש ואצומ לע יתריקחב ןיא תמאה

 .תולכיהה תורפסל ותוכייתשה רבדב ורפסב הרצק הקסיפב םולש 'םורפ לש

* * 

¥ 

 .א״ע הס ,ע״ת ,האיציניו ,םימחר ירעש ,ץרפ ןב הדוהי (6

 .א״ע ל ,ו״טקת ,הבוטנמ ,םירשי תלפת (7

 ]?.£. 011x13״££6163, ,םידוהיה לש השדח הנומא 016ע (8
 <18,8 0.6־116, יזס&םמ־&נבועם, 5021ז\ז8׳1)8,011, 1737, ע. 91-164.



- 5 - 

 תונושאר תויודע .א קרפ

 תוכורכ ש״פ לע רתויב תומודקה תושרופמה תויתורפסה תויודעה יתש

 ,םידגונ תונחמ ינשמ ופויז לע תוידדה תומשאהבו וילע תופירח תופקתהב

 היה ץופנ םהבש ,םיגוחה לע תיביטיזופ הניחבמ םג דיעהל ידכ ןהב שיו

 .םהיניב ול וסחייש תובישחה לעו

 םיחורי זב זומלס .1

 :וופירח חויסומלופ תוחסהב הלולכ טסקטה לע הנושארה תשרופמה תודעה

 יארקה זכרמה לש םיבושחה םידמולמה ןמ ,םיחורי ןב ןומלס יארקה לש
9 

 ושוריפב .תינברה תודהיה דגנכ ,יללכה ןיינמל תירישעה האמב םילשוריב

 עסק) "יתיטנ אל ותרותמ דאמ דע ינוצילה םידז" אנ,טיק םילהתל יברעה

 :םיחורי ןב ןומלס בתוכ (ןאמ י״ע םסרופש ,ףוס-צ םילהחל ושוריפמ

 ינב ידז ?םידזלא יאלאוה יא .חלמ אמ ךחעירש ןמ אדצ ינאנטא ןיחקו"

 רמוא אוה המ רומח םהלוק לאמ .אד1 אהיפ ויא^הו תוצל יבתכ ולע5 בריב

 רבדא המ ינתילד יכ יוי ךממורא רמוא אוה המ רבכע 'גו הלודגה יוי ךל

 ידיספת לגשא בחא אמו .רבקה טובח לאמו .אצחי אל אמ אייה ןמו יל רמאו

 קר םדוק עדונ הז ינבר יטנא עטק ^0."?וכסולא לאוקאלא א^ה לאמ חרשב

 תוצל יבתכ ושע בר יכב םידזה הלא רמולכ" :רקסניפ ׳ש ידימ ירבע םוגרתב

 םהומכו 'וכו הלודגה 'ה ךל רמוא והמ רומח םרמוא ומכ דאמ םהב םיעטמו

 םירבדה הלא רואבב ישוריפ תואלמל ינוצר ןיאו רבקה טובח ומכו רפסמ ןיא
1 1 

 ."םילאוגמה

 רקסניפ רבכו ,ש״פ לש טסקטל ןווכמ "תוצלה יבתכ" רואיתש ,קפס ןיא
 ן 2

 ויוהיז יברעה רוקמה יפ-לע .ש״פ לש ותומדק לע ונממ דמלו ךכ לע דמע

 ש״פ תינבת לע רומחה ןונמה קר אל וב םיטטוצמ :רתוי דוע רווחמ ש״פ לש
 .ש״פבש רבכעה ינונמה םג אלא ,("רמוא אוה המ") הללכב ו 3

 <ז. 1£8נבנב, 16ג1;8 0נב<1 31מג<1168, 11, £81*8,1־6108., £111184© 1]כ1118, (9
 'י תמדקה םג האר ונמז לע .1935, ע. 18-22, 1469-1470
 ,ד״צרת ,קראוינ ,םיחורי ןב ןומלסל 'ה תומחלמ 'דהמל ןוזדוד
 .914 וא 909 תנשב דלונ יכ חינמ ןוזדוד .6 ׳ע רקעב ,6-1 'ע

 ירוביחב םיינבר-יסנאה םיעטקה ןיב ץיבוקריפ י״כ יפ-לע אבומ (10
 .83 'ע ,םש ,ןאמ לצא םיארקה

 .134 ׳ע ,םיחפסנ ,ך״רת ,ןעיוו ,תוינומדק יטוקל ,רעקסניפ ׳ש (11

 רדיינשנייטש לצא הנושארל רקסגיפ יפ-לע וז תודע לע .135 'ע ,םש (12
 םלוא .103 ׳ע ,(1873) 13 ריכזמה ,ש״פ לע הרצקה ותמישרב

 םג ןייע) םיחורי ןב ןומלסכ שרפמה יוהיז תא לספ רדיינשנייטש
 ךכיפלו ,םויכ קפסב ללכ לטומ וניאש יוהיז ,(14 'ע ,6 ריכזמה
 .תירישעה האמב רבכ עודי היה ש״פ יכ ,הנקסמה תא לבקל הטנ אל

 ןונמהה .םיחסונהו י״הכ לכל ףתושמ ,'וגו ךממורא ,ןושארה ןונמהה (13
 ][ישפנ רמ לע יתונש לכ הדדא השע אוהו£ יל רמאו רבדא המ ,ינשה

 י״הכ ,כ י״כ ,הזינגה ןמ עטקב קר ףסונ ןונמהכ אצמנ ,(וט,חל 'שי)
 תפסותכ ,םיחורי ןב ןומלס לס ונמזמ ךרעל,ש"פ לש רתויב םודקה

 לכ אלל דומעה ילושב קתעוה ףסונה ןונמהה .(הרודהמב ןייע) םיילוש
 ינפל יתרעיש ןונמהה ןכות יפ-לע .תפסותה תנווכמ ןאל הרומה ןויצ

 טסקטה ףוגב ללכנה ,רבכעל ןווכמ אוהש שוריפה לש יברעה חסונה תאיצמ
 .וז הרבס רשאמו םיחורי ןב ןומלס לס וטוטיצ אב הנהו ,דומע ותואב



 ןב ןומלסש יפלו ,תירישעה האמב יידמל ץופנו עודי היה ש״פש ןאכמ

 תובישח ול הסחוי ףאש ,הארנ ,הבר הכ תופירחב ופיקתהל ךרוצ האר םיחורי

 ,תירישעה האמל םודק ומצע ש״פ ,התעמ רומא .םימייוסמ םיגוחב תדחוימ

 הפוקתמ םנמאו .ורוביח ןמז יבגל 161111111113 8-4 <3116111 רדגב איה התישארש

 "הזינג״ה ןמ עטק ,םהבש םודקה ;טסקטה לש י״כ ונידיב םייוצמ ךליאו וז

 בתכנש ענמנה ןמ הז ןיאו ,ךרעל תירישעה האמה ןמ ונמז ,יחרזמ ואצומש
 .ןכל םדוק ףא 14

 יארקל ףוריחו סומלופ ךרוצל רתויב חונ רמוח שמיש ש״פ לש ונכות

 םלוא .הז ףויזו ןוצל השעמ רוביחב תינברה תודהיה תא םישאמה ,הז יאנק

 נחורה וביט רבדב תפסונ תודע הלועו תצבצבמ טיחורי ןב ןומלס לש וירבדמ

 טסקט ,"רבקה טובח" םע ש״פ תא ךרוכ אוה .ש״פ לש תיתורפסה ותוכייתשהו
 ־ן ף

 רוביח ,"המוק רועיש" תא ףא ףקות םש ושוריפב וירבד ךשמהבו ,יטסימ

 ןורחאה רוביחה לע תופקתהל .תולכיהה תורפסמ קהבומ יפרומופורתנא יטסימ

 קלחכ 1**,'ה תומחלמ יסומלופה ורפסמ דבכנ קלח םיחורי ןב ןומלס שידקה

 תורפס הרתי תופירחב ףוקתל הפוקת התואב תוארקה לש תיללכה הייטנהמ
 הארנכ היה םרבחמ םגש ,םינוש םיטסקט יעטק טקיל ןאמ .תיגאמו תיטסימ ו 7

 .ךכב םניינעש ,םיחורי ןב ןומלס 18 ,

 וביטל זמר םג ס״פ לס ומויק לע הנושארה תירוטסהה תודעב אופא שי

 ךשמהב ,ןכא .לארשיב דוסה ילעב לש םתיירפסל ותוכייתשהלו יטסימה

 תוטעמ אל תויתורפס תויאר הנלגתת ,ש״פ לש ורוקמ לע תוקחתהב ,ונתריקח

 םייטסימ םירוביח םע ש״פ לש ותכירכ .תולכיהה תורפסל ותוכייתשה לע

 .תירקמ ןכ םא הניא םיחורי ןב ןומלס לצא םירחא

 יתבר הלכ תכסמ .2

 ,ןכל םדוק דוע וא הפוקת התואב ש״פ לש ומויק לע הפיקע תודע לע

 הרצק הקספמ קיסהל ןתינ ,רתוי םודק 1)62111111118 8-4 <3.11610 ילוא איהש

 תביתכל םתנקתהל םיבלכ תאוצב תורוע דוביע הניינעש ,יתבר הלכ תכסמב

 יפל תוזוזמו םירפס סתאוצמ ושעיש םיבלכ וכז המל" :תוזוזמו הרוח ירפס
 ךרדכ ,עודי ןיינעל זמור רצוקמה חוסינה ."ונושל בלכ ץרחי אל רמאנש 1 9

 .ג קרפ ,ב אובמב ורואית האר .תמדוקה הרעהב ל״נה י״הכל הנווכה (14
 האמה ןיב םנמז ,םה ףא םימודק (על) הזינגה ןמ םיפסונ םיעטק ינש

 אוה רתויב םודקה ךראותמה י״הכ .יחרזמ הארנכ םאצומו ,ב״י-׳יה
 ותואב רבוח ש״פ יכ ,תורוהל ידכ ךכב ןיאש ,ןבומ .1289 תנשמ קר

 המודק הפוקתמ (רפס תרוצב) םיירבע י״כ ונידיב ןיא ירהש ,ןמז
 .םירחואמ י״כב ונידיב רמתשהל יושע םודק רוביחו ,רוריבב רתוי

 .84 'ע ,םש ,ןאמ (15

 0-. 5011016111, ¥6^01* 1;נד61148 111 ;124-114 'ע ,ןוזדוד 'דהמ ןייע (16

 .*ז6ש1811 0^81)101301, מ6ז1ז צ02*£, 1946, ע. 364, 11. 82

 .67 ,57-55 ׳ע ,םש ,ןאמ (17

 .83-82 ,81 ,79 ,77-75 ׳ע ,םש (18

 .314 ׳ע ,ו״צרת ,קרוי-וינ ,רעגיה 'מ 'דהמ הלכ תותכסמ (19
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 רוקמה .רתוי םודק יתרגאו יתכלה רמוח דוביע ןרקיעש ,תונטקה תותכסמה

 תא םתוחה ירופיסה שרדמה אוה הז ןיינעל (העש יפל) ונל עודיה ידיחיה

 רכזנש יתכלהה גהנמהו ,רוקמ לש בחר חוסינ וחוסינש ,(הרודהמב ןייע) ש״פ

 ןונמהב תינאגרוא תירופיס הרוצב םוקר ולוכו ,ומע ויקומינו וימעט וב

 רוקמ לש אוה דוביע יתבר הלכ 'םמ חוסינש ,קפס ןיא .ש״פ לש ןורחאה

 יתבר הלכ ירדסמש ,הארנ ךכיפל .וילע תוכמתסהו הזימר וא בחרומ ינשרד
 .ש״פ לע וכמתסה 20

 'ר ידימלת י״ע הרבחתנ וז תכסמ יכ ,רציבוטפא לש ותנעט הנוכנ םא
 םיחורי ןב ןומלס תפוקתל הלבקה ונינפלש הפיקעה תודעב שי ,יאדוהי 21

 :רתוי תמדוק וז הפיקע תודעש ןכתי ךא ;עודי ש״פ רבכ היה הבש ,הפוקתכ

 םינואגהו םיארובסה תפוקתב לארשי ץראב יתבר הלכ תכסמ הרדוס ףסא 'ש תעדל
 הברה הפוקתב ש״פ לש ומויקל הפיקע הייאר ונידיב שי ןכ םא .םינושארה 22

 .המודק רתוי

 תואמ שולש טעמכ תופלוח ש״פ לש ומויק לע האבה תשרופמה תודעל דע

 זנכשאל ,הפוריאבש לארשי ימכח ידיל טסקטה עיגה וז הפוקתבש ,רבתסמ .הנש

 .תודחא תושרופמ תויודע םיאצומ ונא םשו ,ןמז ותואב ךרעל דרפסלו

 ן״בארה .3

 ןבא םהרבא ׳ר לש ותבושתב תעקושמ תצקמב תמדוק הפיקע תודעש ,הארנ
 ףא םילולכ הידהש ,וז הבושת לש הניינע .ב״יה האמה ףוסב הבתכנש ,יחרי 23

 דוביע ,רמול ,תמדוקה הפיקעה תודעה לש ןיינע ותוא אוה ,גיהנמה ורפסב

 וליוגש ודילוטב הרות רפס רבדב הלאשל רשקב םיבלכ תאוצב ת״ס לש ליוג

 תליספ תא לכו לכמ ללושה ,ן״בארה .ןוגארא ימכח ידיב לספנו וז ךרדב דבוע

 תפרצב ,סנבורפב ,דרפסב ,חרזמב חוורה גהנמה לע ותבושתב דיעמו הרותה רפס

 לארשי ינב לכלו רכשבש" :ויקומינב ןעוט םיבלכ תאוצב תורוע דבעל זנכשאבו

 ןיליפת ת״ס םהב בותכל תורוע םתאוצמ דבעל םיבלכ וכז ונושל בלכ ץרחי אל
 ,"םידובעה ראש לכמ בוט אוהה דובעהש תדמל אה וכז רמאקדמו תוזוזמו 24

 7. •6.]?־60¥ז1־£20ע, הנושארל וז הלבקה לע דמעש ,רציבוטפא לש ותעד ףא וז (20
 הרודהמל 150 הרעהב האר םיטרפ .#170•^ 3 (1926), ע. 129-130, מ. 24

 .8£יז 57 (1909), ע. 243-246 (21

 .דעק 'ע ,ו״טשת ,םילשורי ,התורפסו םינואגה תפוקת ,ףסא 'ש (22

 ׳ע ,(ו״נרת) א ,םילשורי יזנג ,רמייהטרו א״ש י״ע המסרופ הבושחה (23
 .ש״פ תא םתוחה שרדמל הרודהמב 150 הרעהב ןוידה לכ האר ,בל-טי

 תעקושמ איה ירהש ,ן״בארל גיהנמה 'ם רוביח ינפל הרבוח וז הבושת
 ,הארנ ,1204 תנשב רבוח גיהנמהש יפל .(ש״ע) גיהנמהב רוציקב

 .ב״יה האמה ףוסב הרבוח הבושתהש

 .הכ 'ע ,םש (24
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 אוה ותואש ,םייוסמ רוקמ לע ךמתסמ אוהש ,רבדה ירב ן״בארה לש ונושלמ
 ןיאו ,ידומלת וניא הז רוקמ ."רמאקדמו" - םימודק תורוקמ ןושלכ טטצמ 25

6 2 
 :ש״פ ןושל ןושלה אלא ,דומלתל הכייש ן״בארהש ,יתבר הלכ תכסמ ןושל הז

 ...הרות רפס ןהב בותכלו םתאוצמ תורוע דבעל/דובעל וכזש אלא דוע אלו..."

 ן״בארה םחייתמ (גיהנמה 'םבו) ותבושתבש ,אופא הארנ ."תוזוזמו ןיליפתו
 האמה ףוסב דרפס ימכחל היה עודי ש״פש ,ךכל הפיקע תודע ונידיבו ,ש״פל 27

 .םודק ישרדמ רוקמ לש ךרע ול סחוי יכו ,ב״יה

 וקחמ השמ 'ר .4

 תודעהו םיחורי ןב ןומלס לש ותודע רחאל הנושאר תשרופמ תודע

 ."םימת בתכ" וקתמ יאדסח ןב השמ 'ר לש ורוביחב הלולכ זנכשאמ הנושארה

 דגנכ רקיעב ןווכמה סומלופ עודיכ אוה הז רוביחמ ונידיב יוצמה עטקה

 וסומלופב ^.הכרד יפל םייפרומופורתנא םיטסקט הדביעש ,זנכשא תודיסח

 □ירוביחו המוק רועיש םע וכרוכ אוהש םע ,שרופמב ש״פ תא םג וקת השמ ףקות

 דומלתב אלו ונידומלתב אצמנ אלש" ,הלא םירוביח .םירחא םייפרומופורתנא

 ידיב ופיוזש תונימ ירפסכ אצומ אוה ,"םילודגה םישרדמב אלו ימלשורי

 הריש קרפ ומכ םלועה תא תועטהל םינימה ופייזש םירפס שי יכ" :םיארקה
 .. םיברע ינולפו ינולפו ךכו ךכל הכוז דימת וב הגוהש ימ לכ ופוסב בותכו 29

 יכ ןימאהל ןיאו םיברע אביקעו ינא לאעמשי ׳ר רמא הז זר עדויש ימ לכ 30

 ןימה ןנע יכ וניתוברמ ונעמש רבכו .םהירבד קיזחהל ידכ ךכ םיבתוכ

 ןיאיצומ ויה כ״חאו עקרקב םינמוטו רקשו תונימ ירבד ןיבתוכ ויה ויריבחו
 ."םינומדקה םירפסב ונאצמ ךכ םירמואו םתוא 31

 עיצהל שקיבש שוריפה רקיעב ,הרודהמל 150 הרעהב טרופמב האר (25
 .ןוסמרבא 'ש לש ורואיבו ותכרפהו רציבוטפא

 ןייע ,(ו״סרת ,הירבט ,ונאדילוט 'דהמ) וז תכסמל ושוריפל המדקהב (26
 .םש ,רציבוטפא

 הללכנ ,ש״פב תאצמנה ,וז הקספש ,ןיינע ותואב חינמ ןוסמרבא 'ש (27
 ,(ג״כשת) בנ יניס האר ,ןיידע ונילא ועיגה אלש םישרדמה דחאב יאדוב

 תא וב תוארל אלש הביס ןיא ש״פ לש ותומדק חכותשמ םלוא .ומק 'ע
 .ןורחאה ונונמהבו ונכותב םקרנה ,רוקמה

 ,םילשורי ,^תופסותה ילעב ,ךברוא א״א ןייע ורוביחו וקת השמ לע (28
 ,ג״כשת ,םילשורי ,(אובמ) ד םשבה תגורע ;352-348 'ע ,ז״ישת

 .81-80 ,78 ׳ע

 חוסינה .ש״פ ףוסב םייפארגיפאודבספה תוחפסנה ,הרודהמב ןייע (29
 .המוק רועישב תוליבקמה תוחפסנה ןושלמ עפשומ

 .ש״פ לש תוחפסנל תורעהה הוושה ,המוק רועיש תמיתחל הנווכה (30

 לע הקספה .62 'ע ,(ך״רת) ג דמחנ רצוא ,םייהכריק ׳דהמ םימת בתכ (31
 15 דיגמה ,םייהנעפפא 'ד י״ע רבכ המעטוהו םשמ האבוה הריש קרפ

 ומוסריפ ינפל דוע י״הכמ הנושארל המסרפתנ םלוא ,279 'ע ,(1871)
 08x111017, 1־611161־8,11*6 8 <16 18, 161׳ע© ידיב םייהכריק לש

 .38111־66, 31־11x6116 8, 1847, ע. 316
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 האורו המוק רועיש םע שייפ תא וקת השמ ךרוכ שממ טיחורי ןב ןומלסכ
 -תינברה תודהיהו תוארקה .םיארקה לש יפארגיטאודבספ ףויז השעמ וב 32

 ןגמה ,וקת השמ !ש״פ לש לישכמו העסמ ףויזב וז תא וז םימישאמ תידומלתה
 יפוסוליפ היצאסרפרטניא לכ החודו תידומלתה תודהיה לש תונירטקודה לע 33

 אלא ,םינונמהל זמור אוה ןיא םנמא .סייפ לע םג ותמח ךפוש ,תיטסימ וא

 רקיעב אוה םחייתמ םתסה ןמ ךא *דבלב םייפארגיפאודבספה חוחפסנל

 שרפתנ אלש...ןוהמת לש רבד״כ ש״פבש האירבה ללכ לש היצאקיפינוסרפל
 ותשיג תמאה ןעמל יכ םא ,ייןיכמוס ונא םהילעש ונדומלת לס תודגאב 34

 םיבותכ ךרדכ ,וטושפכ ש״פ תא לכלכל התיה הייוסע המיסגמהו תינטשפה

 ,הדגאבו ארקמב םיבר םירואיתו

 ,ומצע ונכות לשב ךכ לכ אל הז סומלופב ךרכנ סייפס ,המוד םלוא

 היה לולכש םושמ אלא ,וכירפהלו וב שרפל ללכ חרוט וניא וקת השמש

 ותפקתהב .זנכשא ידיסח ,רמול ,ותא סמלפתמ אוהש גוח ותוא לש ותיירפסב

 ,ךכל תיביטיזופ תודע םג אופא שי ש״פ לע דיסחה הדוהי 'ר לש ודימלת לש

 םייטסימ םיטסקטבכ ,שומיש וב ושע זנכשא ידיסחש ,םיטסקטה דחא הז היהש

 האמה ןמ לחה ,הילטיא ךרד הארנכ ,זנכשאל חרזמה ןמ ורבעוהש םירחא
 ןכ םא שי ,1234 ינפל רטפנש ,וקת השמ י״ע ש״פ תרכזהב .תירישעה 36 35

 ןיב והוצמיאש ,זנכשא ידיסח ברקב ב״יה האמב עודי היה ש״פש ,ךכל הייאר

 וידה לע ,.םכרד יפל שומיש הארנכ וב ושעו תולכיהה תורפסמ םיטסקטה ראש

 .ןלהל דוע דומענ זנכשא תודיסחב תיטסימה ותועמשמב ש״פ לש

 לארשי ץראב ,ש״פ לע ןושארה תושרופמה תויודעה יתש ןכ יכ הנה

 סיטסקט םע ותוא תוכרוכו יטסימה וביט לע תורומ ,זנכשאב רתוי רחואמו

 .תולכיהה תורפסמ

 ן״במרה .5

 טסקטכ דרפסב ש״פ לע תשרופמ תודע ונידיב שי ג״יה האמה עצמאמ

 ול,חל בויאל ושוריפב .הנוריג ילבוקמ ברקב תירטוזא תועמשמ לעב יטסימ

 הליחתב איבמ "הניב יוכשל ןתנ ימ וא המכח תוחוטב תש ימ" בותכה לע

 ,ם״במרה לש הבושחב רבכ םיארקה י״ע רבוח המוק רועישש הנעטה (32
 ,ןמרביל 'ש לצא רמוחה םוכיס האר ,ותשודקב ןימאה ותודליבש

 0־. 5011016111, 16^1311 011081; 101810, 1/161*00,11811 ננגע־פ! 1018111 ךותב
 .0,11(1 18,1מ1וג<11© •61*8,11 ־61011, מ6וווז ¥01־1?:, 1960, ע. 124-125

 .102 'ע , 1/11 ,םולש םג האר (33

 .63 'ע ,םס ,םימת בתכ (34

 .84 ׳יע ,11 (35

 .352 'ע ,תופסותה ילעב ,ךברוא ןייע (36
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 ׳ר ״7

 ךא ,(בל־יוכש) םולקנוא םוגרת יפ-לע םישרפמה בור ךרדב שוריפ ""ן״במרה

 אתנויב ארב אלגגרתל בהי ןאמ וא..." ימלשורי םוגרת תא איבמו ףיסומ

 תעדל הלילב התויהל תוילכה תמכח סחימ 'תכה הנהו" :רמואו "הירמל אסלקמל

 וארוב סלקל הלילה תועשב ןנובתמה לוגנרתה םהל רבח ןכ לע...ןארוב תא

 .וריש קרפ דוסכ וא ףנכ רופצו שמר ץראה ןמ 'ה תא וללה ךרדכ

 ע ו ד י אוהו

 זמור ,םיילבק םישוריפ בויאלו הרותל וישוריפב בלשמה ,ן״במרה

 דוס ארקנ" ן״במרה לצא .הב שרפלמ ענמנ ךא ,ש״פ לש תירטוזאה ותועמשמל

 וניא רחא רבד םוש .םילבוקמה גוחב יתרוסמ רמוח תויהל ךפה רבכש המ קר
 ."תונרזפ הב גהונ וניאו דוס תלמל בר לקשמ ולצא שי .הז םשב ארקנ 39

 המודקה הלבקב העודי תרוסמ לע תורוהל ידכ אופא הב שי ן״במרה לש ונושל

 ענמנה ןמ אל .ש״פ לש יטסימה וביט רבדב ג״יה האמה לש הנושארה תיצחמב

 רבכ היה עודי םוקמ לכמ .סנבורפב ויתוברמ רבכ ן״במרה לביק הז "דוסייש

 .הנוריגב ,דרפסב הלבקה לש ןושארה זכרמב

 לע תועיבצמ ש״פ לע תונושארה תועידיה חרזמבו זנכשאבכ דרפסב ףא

 ול הסחויש תיטסימה תועמשמהש ,רמול ךירצ ןיא .דוסה ילעב ברקב וישומיש

 זנכשא ידיסח ול ווישש תועמשמהמ הנושו תילבקה הקילובמסה חורב התיה םש

 שומיש אצמנ ן״במרה רחאלש רודב ןואיל יד השמ לבוקמה יבתכב ןכא .םתסה ןמ

 .ןלהל הארנש יפכ וב שרופמ ןויד ףאו ש״פ לש רמוחב

 ינועמש טוקלי .6

 זנכשא ידיסח גוחל ץוחמ םג ג״יה האמב זנכשאב עדונ ש״פש ךכ לע

 טוקליב .ינועמש טוקלי ךרוע וב השעש שרופמה שומישה ןמ דומלל ןתינ

 ףסוא לש תיאזורפה תרגסמה תא תוביכרמה תוישרדמה תודיחיה יתש תואבומ

 4^(םפתת זמר םילהת ש״קלי) ש״פ תא חתופה עדרפצהו דוד השעמ ,םינונמהה

 תומש ש״קלי) ומתוחה "אסוד ןב אנינח 'ר לש ודימלת" היעשיב השעמהו

 לש םיירוקמה תורוקמה ינויצ םג ליכמה ,יקינולאש סופדב .(זפק זמר
 רוקמ ן״הריש קרפ" ורוקמ םילהתב אבומה שרדמה שארב שרופמ ,טוקליה 41

 ^2.שרופמ וניא תומשב אבומה שרדמה

 רנילרב לש ותלאשל הבושתב ,ץנוצ י״ע הנושארל רכזנ םוקמה הארמ (37
 רנילרב לש ויתורעהב אבומה ,ש״פ לע םיטרפ ובו 1869 תנשמ בתכמב

 ,1892 ,לארשיב תושרדה ,ץנוצ לש ורפס לש הינשה תינמרגה הרודהמל
 תירבעה הרודהמב אבומ וניא .301 'ע ,(1891) 18 1ו10׳§9׳2111 ןייע

 .(45 הרעה) 432-431 'ע ,ד״יסת ,םילשורי ,2קבלא לש

 ,סופדב .א98-ב97 ,227 תימואלה הירפסה ,םירפ י״כ יפ-לע אבומ (38
 .קייודמ וניא טסקטה ,ח״ער האיציניו תולודג תוארקמ

 .151 'ע ,ח״שת ,א״תו םילשורי ,הלבקה תישאר ,םולש 'ג (39

 י״הכ לכבש דועב ,וז הדגא איבמ ינועמש טוקליש ,ךכב ןיינע שי (40
 ,הז קלח רסח ש״פ לש יזנכשאה (ב) חסונל דחי םירבוחה םייזנכשאה

 .(א) ידרפסהו (ג) יחרזמה חסונב קר ש״פ תא חתופה

 םידוהיה תוינומדקמ ,ןייטספע 'א האר םביטו טוקליה יסופד לע (41
 .חש-חער 'ע ,ז״ישת ,םילשורי (ב ,םיבתכ)

 .טוקליה לש דרופסקוא י״כ תא קודבל ידיב הלע אל (42



 שומיש רבכ אופא שי חקורה לעב אזיימרגמ רזעלא לש ונמזב ךרעל 43

 .זנכשאב םג דוס ילעב לש םירוגס םיגוחל ץוחמ ש״פב ילארסיינ ינשרד

 .ן״בארה לש ותבושתב רבכ הארנכ ךכל הייאר שי דרפסב

 ,הפוריאב וקתעוהש ש״פ לש יייכ ונידיב רבכ ורמתשה האמ התוא ףוסמ

 ,(מ) דרופסקוא י״כ ,זנכשאמ ונידיבש רתויב םודקה י״הכ .דרפסבו זנכשאב

 .(1289) 'ן תנשב ,(א) המראפ י״כ ,דרפסמו ,(1289) ם״מ תנשב הארנכ בתכנ

 םיאשרו ש״פ לש ותואיצמ לע תויודע רחא תוקחתהמ ונא םירוטפ ךליאו ןאכמ

 וילוגליגו תורפסב ש״פ לש תונושה תוסיפתהו תויונשרפה תא רוקסל ונא

 .תודהיה לש םינושה םימרזה ןיב

 .גכש 'ע רקיעב ,זכש-חש 'ע ,ש״ע טוקליה לש ונמז לע (43



12 

 תויונשרפו תוסיפת .ב קרפ

 תויטסימ תוסיפת .1

 דומלל ונא םייושע ש״פ לע תונושארה תויתורפסה תויודעה ךותמ רבכ

 .ידמל םותסו יללכ ןפואב יכ םא ,ותגשה יכרדו ויתוסיפת לע

 םידמל ונאצמנ זנכשאבו חרזמב תונושארה תושרופמה תויודעה יתשמ

 םתסה ןמ ול וסחייש ,דוסה ילעב לש םתיירפסל קרפה לש ותוכייתשה לע

 ירבדב רומאכ ונאצמ תילבק תיטסימ תועמשמל תשרופמ הייאר .תיטסימ תועמשמ

 האמה ןמל םינוש םיגוחב העדונ ש״פ לש תיטסימ הסיפתש ,אצמנ .ן״במרה

 ילואו דרפסב םינושארה םילבוקמה ןיבו זנכשא ידיסח ןיב ,חרזמב תיעישתה

 רתויב המודקה היצאטרפרטניאה אופא איה תיטסימה הסיפתה .סנבורפב דוע

 תונשרפ וז ןיאש ,ענמנה ןמ הז ןיאו ,ונל תרכומה תירבעה תורפסב ש״פ לש

 .יטסימ טסקט קרפה היה ורקיעמש החכוה אלא ,דבלב

 וניא דוס ילעב לש םינושה םיגוחב וז תיטסימ תועמשמ לט הביט םלוא

 ירבדב תשרפתמ איה ןיאש רמול ךירצ ןיא .תונושארה תויודעב רווחתמ

 אקווד םלוא .הביטל זמר לכ ןיא ן״במרה לס וירבדב וליפא אלא ,גורטיקה

 הז רוביחל תודגנתהה ישרש לע קיסהל ילוא ןתינ שייפ לע םיגרטקמה ירבדמ

 לש ותפקתהב םג .והוצמיאש םיגוח םתוא ברקב ותועמשמ לע ןאכמ דומעלו

 םירוביח ש״פ םע םיכרכנ וקת השמ לש וסומלופב םגו םיחורי ןב ןומלס

 לש יטסימה וביט לע לכ םדוק הדיעמ וז הכירכ .םייפרומרופורתנא םייטסימ

 ףא תמאה ןעמל .רתוי הקודה תינויער הברק לע םג איה העיבצמ ךא ,ש״פ

 דצה .יפרומופורתנא טסקט םצעב אוה ס" פ

 המוק רועישב ;השנאהה םצע איה המוק רועיש ןיבל וניב הוושה

 ללכ לש - ש״פב וליאו ,יטנדנצסנרטה לאה לש אוה םזיפרומופורתנאה

 ףסוא ךותמ הלועה םוקיהו םיאורבה לש םזיפרומופורתנא .היגוסל האירבה

 ררועל ידכ וב םג שי םהירמוא תא םיללהמה תוחפסנה לע םינונמה לש הז

 םיארקה לש םתפקתה .ארובה לש השנאה יוליג לכב םימחולה לש םתודגנתה תא

 םיאצמנה השנאהו המשגה ירמאמ דגנכ יללכה □סומלופ תא םלוה ש״פ לע

 לע הנמנ םנמאש ,וקת השמ לש וגורטק .תישרדמהו תידומלתה תורפסב םתעדל

 םייפרומופורתנא □יטסקט דוביעל הפירחה ותודגנתה תא םלוה ,"םימישגמ״ה

 טסקט ןיעמ ש״פב הארנכ האר אוה ףא .זנכשא ידיסח ברקב תולכיהה תורפסמ

 הררוע ילואו ,תוידומלתה תונירטקודה ןמ הרואכל גרוהה ,יפרומופורתנא

 .זנכשא תודיסח ברקב ול הסחויש תיטסימה תועמשמה םג ותודגנתה תא

 אוה ,תידומלתה תודהיה חורל הרואכל רזה ,הז םזיפרומופורתנא

 ןעמל .םינורחאה תורודל דע ולדח אלש ,ש״פל לוטיב סחיו תודגנתה ררועש

 ךליאו תונושארה תויודעה זאמ ש״פ לש ויתויונשרפו ויתוסיפת בור ,תמאה

 םגש קפס ןיאו ,הטושפ ידימ האירבה לש היצאקיפי נ ו סרפה תא ואיצוה םנמא

 אל ליינה םיגורטקה ןמזב דוסה ילעב ברקב ול הסחויש תיטסימה תועמשמה

 ומלוהל היה השקש ,םיארבנה ינונמה דוסיב חנומה ןויערה .הז ללכמ האצי

 ,רוביחל תטלחומ תושחכתה :תובוגת יתשל םרג םיניבה ימיב תינטשפ הסיפתב

 והואיצוה דימת טעסכש ,תויצאטרפרטני א ךותמ ותלבק וא ,ונממ ןצוח רועינ
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 ימיב תודהיה תבשחמ לש םיירקיעה םימרזל םאתהב תונוש םיכרדב וטושפ ידימ

 השיג ךותמ - םייפרומופורתנא םיטסקט יבגל רקיעב ,םירחואמה □יניבה

 השיג ךותמו ,תירוגילא תיפוסוליפ תיטסילאנויצאר השיג ,תילבק-תיטסימ

 תוירוגילא תויצאזילאנויצארל הקקזנ איה ףאש תינטשפ תינבר-תידומלת

 ,וטושפכ ש״פ תא ראבל רתוי רחואמ וסינ םיטעמ םינשרפ קר .תויטקאדידו

 .העלבהב תאז ףאו

 ,תידרפסה הלבקב ןה שרופמ יוטיב ידיל תואבה תונושארה תוסיפתה

 ותועמשמ לע ן״במרה ירבדב רבכ תאצמנה תודעל יעבט ךשמה אלא ןה ןיאו

 ש״פ לש תוסיפתהו תויונשרפה לכ תריקס .םילבוקמה ינושאר ברקב תידוסה

 ותונשרפ רקיע ןכאש ,הלעמ םינורחאה תורודל דעו םיניבה-ימי ףוס תורפסב

 .היה םילבוקמ ידיב וב שומישהו

 ןואיל יד השמ

 ינונמהב רהוזב שומיש השע ן״במרה רחאלש רודב ןואיל יד השמ
 ,לוגנרתה .תובר םימעפ ש״פבש םהל םדוקה יטסימה רואיתהו לוגנרתה 44

 ,ןדע ןגב םיקידצה לצא אב ה״בקה רשאכ ,הלילה תוצחב ויתואירק תא ארוקה

 םירואיתב שי .הכרוצ לכ תרווחמ הניא רהוזב ותוהמ ,ש״פב רואיתה יפל

 הקילובמסכו ימיימש יתימ ףועכ לוגנרת לש רורב-יתלב ףוריצ רהוזה לש
 שומיש וא תוסחייתה ןיא רהוזב םלוא .ןידה תדימ ,הרובג תריפס לש 45

 ןואיל יד השמ לש ותשיג .לוגנרתה דבלמ םיארבנ ינונמהב וא שייפ ללכב

 דוס לע ,"ףסכ תויכשמ" ירבעה ורוביחב שרופמ יוטיב ידיל האב ש״פל
 הכורכ ,לוגנרתה הניינע רקיע איה ףאש ,ש״פ לע הקסיפה .לוחה תליפת 46

 השמ בתוכ ,"ל״ז םינומדקה ונורוה רבכ" .הניב יוכשל ןתונה תכרב םעטב

 יכ ורמאו" ש״פב לוגנרתה ינונמהל םדוקה רואיתה תא איבמו ,ןואיל יד

 יפנכב עיגמו אב חורו...ןדע ןגב םנכנ ה״בהו...תבשנמ תינופצ חורשכ

 ינשרפ דוביע שי הז חוסינב רבכ ."ארוק אוהו ארק ול ׳מואו לוגנרתה

 רוריב רתיב .אורקל לוגנרתה תא תררועמו האב חור - רהוזב ומכ ש״פ לש

 ורמאו" :וירבד ךשמהב ש״פב םינונמהה ןיינע תא ןואיל יד השמ שרפמ

 החכ יפל הירבו הירב לכ וינפל םיררושמ תוירבה לכש הריש ׳ פ ב

 לוגנרתהש אל .וארובל האדוהו חבש רמואו ארוק...לוגנרתהו .הנינעו

 אנ לאש יכ ורמא רבכש אלא...הנובת אלו תעד וב ןיאו 'מוא והמ עדוי

 חור אלא דיגמ ףועה יכו .ךל דגיו 'ימשה ףועו ךרותו תומהב

 שי.ם ויו םוי לכב םוקמה ינפלמ אצוי

 חורה ותואב םירמוא תוקוניתהו ןבר תיב לש תוקוניתל עיגמו אצוי חור

 'יחיגשמ םניא םדא ינבו .םירמוא םה המ םיעדוי םניא םהו תודיתעו םירבד

 .75 ,72 ,69 'םמ ,הרודהמל תורעהב ןייע (44

 .72 הרעה ,ש״ע .הרובג=לאירבג=רבג=לוגנרת היגולומיטאה יפ לע (45

 .י״הכ םולצת ףא יתושרל דימעהש ,םולש 'פורפ י״ע יל רסמנ (46
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 תכשמנו םלועב טשפתמה תרחא חור שיו .םהיפב רבדמ חורה ותואו םהירבדב

 ידיגנ ןתואמ עומשל םילועה תוחורה דצמ חור אוהו תרחא הבס הכשמהמ

 אצוי חורה ותואו .םלועב אבל תונמוזמה תודיתעה [?] ילתה [?ידיגמ]

 ותוא תכב םירמואו םיפצפצמ םיברועהו .תופועה לעו םיברועה לע הרושו

 העשב .הז ןינעב םולכ םיעדוי םניא םהו חורה

 ו ת נ יבמ אצוי חור ןדע ןגב םיקידצה םע הלילה יצחב םנכנ ה״בהש

 ח כ ב רמואו ארוקו לוגנרתל עיגמו ןתונו םלועב טשפתמו □וקמ לש

 .הריש 'רפב ורמאש ומכ תודיתעו םירבד חורה ותוא

 לוקו...ה נ י ב יוכשל ןתונה והזו .עדוי וניא לוגנרתהו

 ירבד םתוארב תעדה ירסחו םישפטהו...ם ו קמ לש ותניב חכב ארוק לוגנרתה

 יולת רבדה ןיא יכ...ועדי אל יכ...םחור חפת...המה לבה יכ םיבשוח ל"ז ר
 ."ךיראהל ןיאו .ונרמאש המ יפכ אוה ןינעה אלא לוגנרתב 47

 לטונ ךכו םטושפ ידימ םיארבנה ינונמה תא איצומ ןואיל יד השמ

 םפוג םינונמהה תמאב .וירבד ףוסב תודהדהמה ,ש״פ לע תופקתהה ץקוע תא

 ףאו רחא שוריפ לכ וא ילובמס שוריפ םישרפתמ םה ןיאו ,םידמוע םניעב

 םיארבנה יפב םינונמהה תרימא ןיא לבא .םה םייתואיצמ םיארבנ םיארבנה

 יהולא ןכותל םייצרא יוטיבו לוביק ילכ םישמשמ םיארבנה .תעדמ הרימא

 םיארבנה תורימא .תילבק-תיטסימ תולשלתשהב דרויו לשלתשמה יטנדנצסנרט

 קר םה םיארבנהו ,לאה תוריפסב ,ןוילעה םלועב ןרוקמש תורימא אלא ןניא

 תשרופמה ש״פ לש תיטסימה הסיפתה לש הרקיע וז .םיינאכימה ןרבד יאשונ

 הקילובמיסה יפ-לע לוגנרתה ינונמה תא טרופמב שרודה ,ןואיל יד השמ לצא

 ,הרובג תריפסמ - רהוזב ,הניב תריפסמ חורה תאצוי ףסכ תויכשמב) תילבקה

 חא םג תילובמיס הרוצב שרפל היה יושע וכרד יפלש ןכתי .(לאמש דצ ונייה

 הארנכ ןיא ףאו ,רורב יטאמכס רויצ וירבדב אוצמל ןיא ךא ,םינונמהה ראש

 העודיה תילבקה הקילובמיסה יפ-לע "םוקמה" וא "חור" ןוגכ םייוטיב ןיבהל

 יפב ,יהולא ,ןוילע ןכות תריסמ וניינעש ,ש״פ לש יללכ רויצכ אלא ,ולש

 ,םדאל הארנה יפכ ןווכמה ,םיארבנה

 האבש ,תוהולאל עבטה יסחי לש תיללכה הייארל דה הז רבסהב שי

 לש הקילובמיס ,םינותחתב םינוילעה תופקתשה תאצומה ,רהוזב יוטיב ידיל

 םלועה דע תלשלתשמה תיהולא היצננמיא ,םיארבנה לכב תויהולאה תודימ
 תועמשמה תא עיקפהל ידכ רבסהב וב שי תאז םע .וב העובטו ירמוחה ^ 48

 ןואיל יד השמ לש ותונשרפ .ש״פ לש וטושפמ תעמתשמה תיפרומופורתנאה

 .רורב הדוסיב חנומה ילבקה ןורקיעה םלוא ,ךרוצה יד תרווחמ הניא

 ,ב105-א104 ,1577 רלדא ףסוא ,םינברל שרדמה תיב ,קרוי-וינ י״כ (47
 ,םולש 'פורפ לש ותושרבש םולצת יפ-לע

 ;ו-העת ׳ע ,ז״ישת ,םילשורי ,א ,רהוזה תנשמ ,יבשת 'י ןייע (48
 .א״ע זט-ב״ע וט ב״ח רהז
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 גיעוש ׳ז עשוהי

 ןמ ידרפס לבוקמ לש ותשרדב אצמנ ןואיל יד השמ לש ותסיפתל דה

 תא רתוי דוע העיקפמ ולש ותסיפת .ביעוש ןבא עשוהי ,וירחאלש רודה

 הב ןיחבהל ןתינ ךא ,ש״פבש היצאק יפי נ ו סרפהו תיפרומופורתנאה תועמשמה

 .רהוזה לעב לס תילבקה תונשרפה תעפשה

 הלמנה לא ךל" בותכה תא ביעוש ׳ן שרוד םיטפוש תסרפל ותשרדב

 ש״פ לס היצאטרפרטניאה .רתסנה ד״עו הלגנה ד״ע (ו,ו ילשמ) ׳וגו "לצע

 דומלל םדאה לעש לכשהה רסומ וניינעש ,הלגנה ד״ע שוריפב אקווד תללכנ

 יפכו הנוילעה המשנה ןמ ץוצנ" רדגב םה םהיתולוגסש ,םייחה-ילעבמ

 אלו הרכ(י)הו האנשו הבהא םהל שיו,..לעופה לכשהמ ץוצנ אוה רקחמה תעד

 חכ םהב ןתנ םשהש אלא םהב שיש לכשו תעדב

 ל "זרו םהמ םדא ינב םכחתהל הלוגסו

 םהלש םירש וא םארובל םיחבשמש הריש קרמ ונקת

 םיבשעל ףאו הירב לכ יכ םשל ןיחבשמש םהיתוחוכו
 ."םימשב תוחכ שי 49

 בוריע םחוסינבש ,ללכב םייחה ילעב לע ביעוש ׳ן י״ר ירבדב םג

 ,םייחה ילעב תולוגסש ,המעטהה תרכינ ,םיילבקו םייפוסוליפ תודוסי לש

 אלא ,ןה תעדמ אלש ,םדאה יבגל תירוגילאו תיטקאדיד תועמשמ ןהל שיש

 הרצקה היצאטרפרטניאב .הנוילע תיהולא תינחור תוהמ לש הנותחת תומלגתה

 ידימ םינונמהה לש רתוי תטלוב האצוה שי הז רשקהב תאבומה ש״פל ולש

 לש אלא ,םמצע םייצראה םיארבנה לש םינונמה ףסוא ש״פ ןיא .םטושפ

 .םהילע םידקפומה םינוילעה "חוחוכ״ה לש וא ,םהילע םינוממה "םירש״ה

 ןמ עודיה יגולורטסאה רמאמה ןבומכ דמוע וז תונשרפ לש הדוסיב

 ול רמואו ותוא הכמש עיקרב לזמ ול ןיאש בשעו בשע לכ ןיא" :שרדמה

 רבכ רכינה ,ולש ילבק יגולומסוק דוביע ונינפלש הארנ םלוא ^ ,"לודג

 ...אליעלד המל אזימר והלכו אעראב ה״בק דבע אעיקרד אנווגכ" :רהוזב

 אעראד ןיבשע לכ...לקד אבורח ןוגכ אתמכח ןוהנמ יזחתאד ןוניא ןינלא

 אנווגכ יודוחלב אזר דחו דח לכ אימשב ןיפיקת ןיברבר ןוהילע ינמתאד
 לע םינוממה תוחוכ רבדב השיפתה תעמתשמ רהוזה יפ-לע ףא ."אליעלד 51

 תילובמיסה הלבקהב וז השיפת לש הרקיע םלוא ,םיכאלמ הארנכ ,םיארבנה

 המוד ילבק שומיש השענ הזב אצויכ .תוהלאה תוריפסל הנותחתה האירבה לש

 תוחוכל םיכירצ םייחה ילעב לכו םיחמצה" :ן״במרה לצא רבכ ישרדמה רמאמב

 ׳רפ ,ב״פר ,אניטנטשוק ,הרותה לע תושרד ,ביעוש ןבא עשוהי (49
 הרודהמב ואבוהש ויתופסותב ץנוצ י״ע הנושארל זמרנ .םיטפוש
 1)10 §011681116118111011611 70מ11־£§6 <161־ <711(1611, לש הינשה

 ,קבלא ׳דהמ ,לארשיב תושרדה־] נ7ע8,נב1:1'ן11,1 9..נע1,, 1892, ע. 297
 .[432 ׳ע

 .79 'ע ,ה״כסת ,םילשורי ,2קבלא-רודואית ׳דהמ ,ו,ו 'רפ ר״ב (50

 אבשע ךל תילו" :ב״ע אעק םש רהז םג הוושה .ב״ע וט ב״ח רהז (51
 אוהה לעו .אעיקרב אלזמו אבככ הילע אטלס אלד אמלע לכב אריעז

 ב״ח ,א״ע ופ ג״ח ןכו "ה״בקד הימק סמסמ אקד ,דח אנממ אבככ
 .יגולורטסאה דוסיה רתוי םעטומ םס - ב״ע פ
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 םינוילעל הכרבה ךסמ היהי תונברקבו לודיגה םהל אבי םהמו תונוסארה

 םתדוסי ןהייח יכ...םלועל ויחיו ויהי םהמו...ןדע ןג יחמצל םהמו
 ."...בשע ךל ןיא ורמאש ומכ. ..םינוילעה 52

 תיגולומסוק השיפתב םתדוסיש ,ביעוש 'ן עשוהי 'ר ירבדש ,הארנ םלוא

 אלא ,המצע תוהולאה "תוחוכ״ל אל םיסחייתמ ,םילבוקמה ינושאר לש וז

 האמה תישאר תלבקו "רהוז״ה יפ-לעש םיכאלמה םלועל ,םייגולולגנא םינוממל

 םיימסוק-לע םינונמהכ םישרופמ ש״פ ינונמה .תוריפסל ץוחמ וניה ד״יה

 םיכוותמכ רהוזב םיראותמה ,םיכאלמה ,םיארבנה לע םינוילעה םינוממה יפב
 .ארובה תא סלקלו חבשל ודעונ םתיירב עבטמשו ,םינותחתו םינוילע ןיב 53

 תיטסימה הסיפתה לש הניערג איה סייפל וז תיגולולגנא היצאטרפרטניא

 .ס״פ יסרפמ בור ןיב זאמ החוורו תיתפצה הלבקב םימיל החתפתנס תבחרומה

 "דוסייל .דרפס ילבוקמ ןיב העודי הסיפת םתסה ןמ ןאכ רסומ ביעוש 'ן עשוהי

 ףאו ,ולש הרותה תודוסל שוריפ רביח ביעוש ןבאש ,ן״במרה ילוא זמר הז
 םייעמשמ-ודה םירואיתב םג דה הל שי תמאה ןעמל .בויאל ושוריפ תא ריכה 54

 .רהוזב ןואיל-יד השמ ידימ ש״פ לש יצרא-ילובמיס-ימיימשה לוגנרתה לש

 הללכב םיארבנה לע םינוילע "תוחוכ" וא "םירש" רבדב וז הסיפת

 תרותלו זנכשא ידיסח לש םתרותב פיטיכראה תנירטקודל רתויב הבורק

 ,רתוי דוע םימודק םיירבע םייטסימ תורוקמ הל שיו ,תינוטלפאה תואידיאה

 .התע םהילע דומענ אלש

 זנכשא תודיסח יבתכב פימיבראה תנירטקוד

 םיכאלמ לע המוד הסיפת תינשנו תרזוח זנכשא ידיסח לש םהיבתכב
 ןיא יכ" }"םהילע הנוממ שי תישארב תוירב" :םיארבנה לכ לע םינוממה 55

 ׳יכאלמ שי יכ" ־^}"בשעו בשע לכ ׳יפאו וילע הנוממ ךאלמ אהי אלש רבד

 ׳ע ,ם״ישת ,םילשורי ,א ,לעוועש ׳דהמ ,ח,ב 'ארב ,הרותה לע שוריפ (52
 ךכיפלו ,הייאר הכירצ הניאש המוד הז עטק לס תילבקה ותועמשמ .הל

 תואידיאה תרות םיגכהל...הסיג" ן״במרהש חינהל ררוצ לכ ןיא
 ,רציבוטפא 'א השעש ךרדכ ,וכירפהל תוסנלו "ל״זח תדגאב [תינוטלפאה]

 תורותל ןאכ דה סיס ןבומ .287 ׳ע ,(א״צרת) ב ץיברת ןייע
 -ילבק דוביע ,הלבקה תישאר לע ללכב ועיפשהש תוינוטלפאואינ

 'םמ עטקב הבחרהב ןתינ ידומלתה יגולורטסאה רמאמה לש יגולולגנא
 םילסורי י״כ ,"תינויעה הלבקה ךותב תיטסונג היצקאיר" ,םדא תודלות

 האמב הארנכ רבחתנש ,(60-58 'ע ,21/23 ׳םמ םולס גולטק) 80541
 רעס םג הנמנ הניב ירעש םיסמח ןיב .הקירפא ןופצב וא דרפסב ו״טה

 לכ חכ תילכת ןיאל תונוילע תוחכ ובש...המדאב םיחמוצה" םיחמצה
 רטוס ול ןיאש הטמלמ בשע לכ ךל ןיא ל״זאס ומכ בשעו בשע
 ץראב ןילדגתמ וללה תוחכה לכו הלעמל םירטוס םלוכו...הלעמלמ

 ץרא דגנכ ןווכמ ןותחתה רדס יכ ץראה תוחכ הנממ םיקנויו םינוילעה
 הז רואית .(ב40) "םיהלא הסע הז תמועל הז תא םג 'יתכד ןוילעה

 .ןלהל ,ק״מר לצא ןכמ רחאל השבוגש השיפתל דאמ בורק

 .םית ,זמת 'ע ,םש ,יבשת (53

 .387 'ע ,(ץ״רת-ט״פרת) ו ,רפס תירק ,םולש ׳ג האר ,ויתושרדב רכזנ (54

 .(96 'ע) הש ׳יס ,ד״פרת ,מ״דפפ ,ןמירפ-יקצנטסיו 'דהמ ,םידיסח 'ם (55

 .(ב״ע הפ) ס״שתת ׳יס ,ג״כרת ,גרבמל 'דהמ םידיסח ׳ם (56



- 17 

 ,םימגאה לע םירחאו ,תורהנה לע םינוממ םירחא שיו ,םימיה לע םינוממ

 ...םלועה ריואב וליאל וליאמ תומלוסו...םירעיב םירחאו ,תורבדמב םירחאו
 תונומא לש עקר לע הסשפתנו החמצ וז היגולולגנא ."ודובכ ץראה לכ אלמו 57

 היגמל ירקיע ינויער םיסב השמישו ,הפוקת התואב וחוורש תוירצונ תויממע

 תעב תירצונה היגמב שומיש הב השענש םשכ ,םיניבה ימיב זנכשאב תידוהיה

 היגולולגנא הדבועו החתפתנ זנכשא תודיסח לש ןויעה תורפסב םלוא ^,איהה

 תנירטקודב יוטיב ידיל האב וז הפקשה .תיפוסואיתו תימסוק הפקשה ללכל וז

 לכל הלבקהב םינוילעב תויאידיא תויומד תכרעמ לש המויק :פיטיכראה
 ידיסח לש תינויעה םתנשמב התובישח רקיע וז הסיפת .םינותחתה םיארבנה 59

 ,וז הלבקה םיראתמה םירמאמה בורו ,ולש פיטיכראל םדאה ןיבש הקיזב זנכשא

 םה םיכורכ .םדאה םניינע ,םמרוומ רזעלא ׳ר יבתכב רקיעב םיחיכשהו

 ידיסח תנשמב הריזגהו החגשהה תייעבל הבושח םתארוהו ,םלצהו םדאה תרותב

 לש ליבקמה ךרעמה רואית םלוא .ונניינעמ םניא ןכיפלו זנכשא

 ,םינותחתה לע םינוממ םיכאלמ ,תויאליע תוינחור תויומד ,םיפיטיכרא

 הלעמב שיש תומד לכ יכ" :ךופה חוסינב }םיארבנה ללכ תא םג םיתעל ףיקמ

 ^1."לודג דוס הזו ,םיבשעב ןיב תונליאב ןיב ,הטמב שי

 •ידל אייזר ידוס ךותמ ,זנכשא תודיסח לש קהבומה יגולולגנאה ססקטב

 ידכ ילוא הב שיש ,הרוצב וז תיפיטיכרא הלבקה תראותמ ,סמרוומ רזעלא

 ידכ םינפב הלעמל המגוד שי הטמ האירב ראות לכו" :ש " פ ל זומרל

 ."ובו ץראה ןמ ׳ה תא וללה ונימ לע םימחר שקבל
62 

 ."וילע הנוממש ץפחה גהנמכ ארקנ ךאלמ לכו ,םדאכ םידמוע םלוכ לבא

 קרפה לכל זמור ,חמק רומזמ ,םילהת 'םמ םמרוומ רזעלא 'ר טטצמש בותכה

 םצעב ליכמו ,ארובל םיארבנה לכ ינונמה תא תיטתאפ תיטויפ ךרדב רייצמה

 ךרד ש״פ תרכזהב םג ךרכנ הז רומזמ .ש״פ לש ונויערו ונכות ,וניערג תא

 לכמ .ש״פ לש תויצאטרפרטניאה בורב ואצומל םידיתע ונאו ן״במרה לצא דוס

 םיגציימ םיארבנה לש םינוילע םינוממש ,הסיפתה ולא םירבדב תשרפתמ םוקמ

 ורבסהמ םג תעמתשמה הסיפת ,םמשב הריש םירמוא ףאו תוהולאה ינפל םתוא

 .ביעוש 'ן עשוהי לצא ש״פ לש

 :האר) ךרעל 1200 תנשב רבוחש ,זנכשא תודיסח יגוחמ םייחה ׳ם (57
 ןואיזומה י״כ ,(1 הרעה ,48 'ע ,הלבקה תישאר ;112 'ע ,111 ,םולש

 יפ-לע אבומ הז עטק .א156 ףד ,756 'םמ תוילוגרמ גולטק ,יטירבה
 11. 0\1<1611181ע1, 06801110111:6 <163 לצא ןכנימ י״כ

 .£1י21611וגג1§8זוז636118 6־60., 101611, 1880, 1, ע. 162, 11.2

 יז. 11־8.0111611138.011, 16^1811 1118§10 8111 811ע 61־31111011, ןייע (58
 םג םיאבומ םש .תורעההו 016■7־6181111, 1961, ע. 69-70, 73

 .זנכשא ידיסח תורפסמ תורוקמה

 .232 'ע ,הלבקה תישאר ;118-117 ׳ע ,511 ,םולש 'ג ןייע (59

 ינויעה סיסבה ,ןד ׳י ןייע זנכשא תודיסח יבתכב םלצה תרות חותינ (60
 היצאטרסיד] ג״כסת ,םילשורי ,זנכשא תודיסח לש רסומה תרותל

 .356-339 ׳ע ,[הביתכ תנוכמב

 .א155 ,יטירבה ןואיזומה י״כ ,םייחה 'ם (61

 ,737 'םמ תוילוגרמ גולטק ,יטירבה ןואיזומה י״כ ,אייזר ידוס (62
 .ב1 22
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 םינוילע םיפיטיכרא תניחבב םיכאלמ רבדב ןויערהש ,רבדה ןיינעמ

 יומיב ידיל אב ,ארובה ינפל ומשב םיסלקמו םדאה לש ומשמ םיאצויה

 אזרב - חרזמה ןמ ואצומשו תיעישתה האמב רבכ עדונש ,יגאמו יטסימ טסקטב

 רועיש לע שוריפב םולש 'ג י״ע ואצמנ וידירש רשא ,לודגה דוסה וא ,אבר

 יגוחב ג״יה האמה ףוסב ןשרדה רזעלא ןב השמ ׳ר י״ע הארנכ רבחתנש ,המוק

 רזעלא ׳רל העודי התיה וז העדש ,ךכ לע דמע םולש .זנכשא ידיסח
 ,ש״פ םגש ,תעדה לע לבקתמ .שפנה תמכח 'ם ןושלמ רווחתמש יפכ ,םמרוומ 64

 ,זנכשא ידיסח לש םייטסימה םיבתכל ותוכייתשה לע ונידיב הרורב תודעש

 ^.םיארבנה לש םיפיטיכראה-סיכאלמה לש היגולונמיהכ םהידי לע םנמא ספתנ

 ברקב ,םיחורי ןב ןומלס תפוקתב ןכל םדוק ספתנ רבכ ךכ יכ תנתונ תעדה

 ."לודגה דוסייב שומיש ושעש ,חרזמב דוסה ילעב

 העפשוה ש״פל וז היצאטרפרטניא דוסיב תחנומה תיגולומסוקה הסיפתה

 םתנשמ ףאו התחימצב הלבקהש ךרדכ ,תינוטלפאה תואידיאה תרותמ יאדוב

 תוינוטלפא-ואינ תורותמ ועפשוה םכרד יפל זנכשא ידיסח לש תינויעה

 רתוי םימודק םיירבע םייטסימ תורוקמב םג םלוא ,תוירצונו תוימאלסיא

 ןודל ונא םידיתעש ,ולא תורוקממש הארנ .המוד היגולולגנא ונא םיאצומ

 ילעב ובאש ,ורקיעמ ותועמשמו ש״פ לש ואצומו ורוקמ תריקחל רשקב םהב

 .דרפסבו זנכשאב רתוי םירחואמה דוסה

 תויטסילאנויצאר תוסיפת .2

 תושרופמ ןניאש ,דרפס ילבוקמ לש תויטסימה תויצאטרפרטניאה דצב

 ףא רתוי רצק רחואמ דרפס יאצוי ברקב וא דרפסב החתפתנ ,ןכרוצ לכ

 תוסיפת לע ןבומכ תדסוימה ,תיפוסוליפ תיטסילאנויצאר היצאטרפרטניא

 שרפתהל ש״פ לרוגב םג הלע "יפרומופורתנא" טסקטכ .תומדוק תויפוסוליפ

 לוגיס םניינעש-דרפס תודהי תבשחמב ולעפש םיירקיעה םימרזה ינש ידיב

 ימי לשו הקיתעה תיללכה הקיסיפאטמל םייטסילאנו םרפה םייתדה תורוקמה

 ,הכרד יפל תחא לכ ,היפוסוליפהו הלבקה-סיניבה

 יחמק לאומש '_ר שוריפ

 ,ש״פל דחוימב שדקוהש ןושארה שוריפב תילגתמ תיטסילאנויצאר השיג

 ונל עודיהו ,1347 תנשב רבוחש ,יחמק השמ ןב לאומש 'ר לש ושוריפ אוה

 .232 'ע טסקטה ,212-195 'ע ,א חפסנ ,הלבקה תישאר ,םולש ןייע (63.
 האר ,ריהבה רפסב םולש אצמ הז טסקט לש רצוקמ עקשמ

 !!!,פעעוגנ!^ זגנב<1 ^נב^8ג1§6 <3.61 £91>וכ819<י 1962, ע. 99-100

 ויתואצרה לש המארגונטס] ריהבה רפסו הלבקה תישאר ,םולש *ג (64
 .230 'ע ,ב״כשח ,םילשורי ,£ב"כשת תנשב תירבעה הטיסרבינואב

 .ב״ע טכ ,ו״לרת ,גרבמל ,שפנה תמכח ןייע

 תורפס םע עגמ הלגמה יגמ-יגרואית טסקט) אביקע *ירד הלדבהד שוריפב (65
 זנכשא ידיסח יגוחב רבוחש ,(78 ,68 'ע ,1/11 ,םולש האר ,תולכיהה

 םש היירב לכ יכ הברה תומוקממ ונעדי עודי" :ש״פל ילוא דה שי
 ותללהמשש םשה אלו הנוק תללהמ המצע ינפב

 םיללהמ םיקיזמה ותוא םיללהמש םשה אלו םדא ינב ותוא םיללהמ שאה
 רבד לכו ץפחו ץפח לכ ןכו...םדא ינב ותוא

 "...םי ירבשמ םירידא 'גש שדוקה םש תא םימה םירדאמש...ר ב ד ו
 ,יגולולגנא זמר לכ ןאכ ןיא .(א145 ,1531 ראואביונ ,דרופסקוא י״כ)



 -19־

 בתכנ ורקיעמ :תיטגולופא המינ תנמתסמ וז תונשרפב םג ^.םידחא י״כמ

 'ילהבנ״ש טסיאתא יפמ שייפ דגנ וחטוהש לוטיבה ירבד תא ךירפהל ידכ שוריפה
 היצאטרפרטניא ףא .יחמק לש ותוחכונב םיארבנה לש יפרומופורתנאה רואיתהמ 67 .

 תא עיקפהלו םטושפ ידימ םינונמהה תא איצוהל התמגמ התמדוקכ וז

 תיטסילאנויצאר תונשרפ י״ע תישענ תאז .ש״פמ האירבה לש םזיפרומופורתנאה

 .ללכב תודהיב תיפוסוליפה השיגה לע תבהלנ הירוגינס דומיל ידכ ךות

 רבכו ,ש״פ ינונמהל יללכה ורואיב תא שרפמה עיצמ ושוריפ שארב

 ןושל לכ" :וכותמ תינטשפה תועמשמה תא אוה עיקפמ חתופה טפשמב

 ןינע ל" ר הריש קרפב רמאנה הרימא
 ."םירמוא םה המ םימש והזו תרמוא תאז ל״ז ׳יתובר ירבדב ןכו הארוה 63

 ןיאו ,ירופאטימ ,ירוגילא חוסינ אלא םניא ש״פב םיארבנה לש םהיתורימא

 ינשב םינונמהה ירמוא ןיב ןיחבמ יחמק לאומש םלוא .שממ לש םויק ןהל

 ךרד לע .םייצראה םיארבנהו םאבצ לכו םימשה ,םינותחתו םינוילע - םיגוס

 םלועב םיעובק םיבכוכהו םימשה ם״במרה חסונ חילטוטסיראה היפוסוליפה

 תרות תא ךימסמה ,ם״במרה תא יחמק טטצמ הז ןיינעב .םילגלגה לש ןוילעה

 דובכ םירפסמ םימשה בותכל וירבדל המיאתהב ,ארקמל תילטוטסיראה םילגלגה

 חיכוהל שקבמה ,ם״במרה ירבד .(ש״פב ןושארה ןונמהה אוהש) 'וגו לא

 תא םיגישמה םילגלגה וניינע אלא תירויצ הלאשה ןושל הניא בותכה ןושלש

 ןיא" תניחב ,תינוצרה םתעונתב ,םכרד יפל ותוא םיחבשמ רשא ,םיהולאה
 םאבצ לכו םימשה ינונמהל רבסה יחמק לאומשל םישמשמ ,"םירבד ןיאו רמא 69

 םהש" ,"םמצעב םיללהמ םהש לע רמאי םינוילעב רמאנה והוללהו" :ש״פב 70
 ."לאה תואיצמ םירומ 71

 םתומלגתהל .תילולימ אל יכ םא ,תואיצמ םהל שי אופא הלא םינונמה

 הלועמה םורמ אבצ םאו" :םדאל לכשה רסומ ,תיטקאדיד תועמשמ ש״פב תילולימה

 הרומ אוהש רמול ונא ןילוכי ןכ םא ,הרומ והומכ ימ וארוב חבשמ דבכנהו
 ,םינותחתה םיארבנה לש םינונמהה םלוא ."׳הל ללהלו תודוהל ונתוא 72

 םייוטיב אלא םה ןיא .תואיצמ לכ םהל ןיא ,ש״פ לש ובור םיקיזחמה

 והוללה - םינותחתב רמאנה והוללה" :םדאה יפלכ םינווכמה םיירוגילא

 חוסינה ,רמול ."ויתוירב זעו ויתורובגו ויתואלפנמ וארתש הממ םיללהמה

 היינפ וב ןיא ,ש״פל הליבקמ תינונמה הנומת ליכמה ,ח״מק םילהתב יארקמה

 .רבחמה לע םג ש״ע .ס ,ג קרפ ,ב אובמב י״הכ רואית האר (66

 .םש ,ב אובמב םיאבומה החיתפה ירבד לכ ןכו ,ליעל המדקהה האר (67

 .א113 ,(ז) ןכנימ י "כ (68

 ם״במרל םדק רבכ דוד 'ן םהרבא 'ר .ה קרפ שאר ,ב״ח םיכובנ הרומ (69
 ןבא 'יי 'דהמ ןייע ,םילהתב בותכה לע וז תילטוטסירא העד סוסיבב

 .ד הרעה ,103 'ע ,ט״ישת ,םילשורי ,לאומש

 .ב113 ,ןכנימ י״כ (70

 .א113 םש (71

 .ב11 3 םש (72
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 ירבדב הדוסי וז היצאטרפרטניא ףא .הריש רמאיש םדאל אלא ,םיארבנל

 תא ןייצ אל םעפה יכ םא ,יחמק לש וחוסינמ תצבצבמ ונושלש ,םייבמרה

 אלו םיעדוי םניאו שפנ ילעב םניא״ש תודוסיה העבראב ונודב .ורוקמ

 ח״מק םילהת לש תיפרומופורתנאה תועמשמה תא ם״במרה עיקפמ "םיריכמ

 דרבו שא...םינינת ץראה ןמ ׳ה תא וללה דוד רמאש הזו" :המוד ןושלב

 םדא ינב והוללה םירבדה ןינע רואיבו .רוטיקו גלש

 םיאורב ראשבו דרבבו שאב וארתש ו י ת ו ר ו ב ג מ
 תונשרפ ."לודגלו ןטקל תרכינ דימת 'תרובגש עיקרה ןמ הסמל וארתש 73

 ףא תמלוה תוארקמל ם״במרה לש וז תיסופיט תיטסיפרומופורתנא-יטנא 74

 •יחמקכ בהלנ ףוסוליפו יטסילאנויצר שרפמ יבגל ש״פ תא

 דחא לכ" .ש״פב םיארבנה ינונמה תא ףא ןיבהל שי וז ךרדב

 וא ויתואלפנו ותמכח םוסרפבו לאה תנומאב ןינע הזיא הרומ םיארבנהמ

 ךיא םתוא הרומ יהיו ותגהנהבו ועבטב ץרא ךרדו רסומ םדא ינבל דמלמ
 ,תירסומ וא תיתד הירוגילא הזונג םיארבנה לש םעבטב ."'ה תא ואריי 75

 המולגה תירסומ הירוגילא רבדב המוד הסיפת .ש״פב תוארקמה י״ע תזמרנה

 תא טטצמ יחמק לאומש 'רו ,ל״זח לצא רבכ העמשוה םייח ילעב לש םעבטב

 ףועמו ץרא תומהבמ ונפלמ" בותכה תא שרודה ןנחוי 'ר לש עודיה ורמאמ

 תועינצ ונדמל הרות הנתנ אל אלמלא" :(אי,הל בויא) "וגמכחי םימשה
7 

 וילע ךימסמו ־,"לוגנרתמ ץרא ךרדו הנוימ תוירעו הלמנמ לזגו לותחמ

 .ש״פל תירוגילאה ותשיג תא

 אלא ,יחמקד אבילא םינונמה ללכ םניא םינותחתה םיארבנה ינונמה

 הרוצב תומלגתמה ,ארקמה חוסינב תויפוסוליפו תויתד ,תוירסומ תוארוה

 םדאל הרומ םהב זונגה חקלהש םיארבנה ןמ שי םנמא .םיארבנב תירוגילא

 ןיא ורקיעמ ךא ,תוארקמה ןמ בייחתמש יפכ ,ארובה תא חבשל ךרוצה לע

 תא חיכוהל ידכ .ירסומ ירוגילא קרפ אלא ,ללכ יגולונמה טסקט ש״פ

 ןונמה ,תוכיראב םיתעל ,יחמק לאומש שרפמו ךלוה השעמל הכלה ותשיג

 תונשרדל אוה קקזנש ןבומ .ובש הירוגילאה תא ףושחל הסנמו ,ןונמה רחא

 .הז ךרוצל רתויב תלפלופמ

 יחמק שקבמ ם״במרה חסונ תיפוסוליפהו חיטסילאנויצארה ותשיגב

 ,תירוגילא ךרדב ושרפלו וטושפ ידימ יפרומופורתנא יוטיב לכ עיקפהל

 םיאצומ המוד תונשרפ .ג קרפ ףוס ,הרות ידוסי תוכלה ,הרות הנשמ (73
 םהו 'ה תא וללה רמאש המו..." :ז,חמק םילהתל ק״דר שוריפב ונא

 תואלפנב והוללהי םדא ינבש רמול הצור ?העד ינבסניא
 , יז. 303נב18נס 'דהמ) "םהב םיליכשמו טהב םיא£ו]רש ארובה

 וכרדכ ,ם״במרה תובקעב ךלוה ק״דר .(250 'ע ,1954 ,קרוי וינ
 .םירחא םייפרומופורתנא תוארקמ ישוריפב

 לע ד,ז דימת הנשמה שוריפב ם״במרה איבמ המוד היצאטרפרטניא
 םש לע" שדקמה תיבב 'ה םוי לש רישל ארמגב אבומה יאנתה רבסהה

 .ןלהל 235 הרעה ןייע ,"ומשל חבשל םיגדו תופוע ארבס

 ןוגכ ,יתדגא וא יגולותימ יפא ילעב םייארקמ םירופיס תאצוהב וכרדכ (74
 םתייאר י״ע וא ירוגילא סוריס ךרדב םטושפ ידימ ,םיארבנה רוביד

 ,תודהיה לש היפוסוליפה ,ןמטוג 'י ןייע ;םיינוימד תונויזחכ
 ^158 ׳ע ,א״יסת ,םילשורי

 .א114-ב113 ,םש יחמק לאומש שוריפ (75

 .ב״ע,ק 'ריע (76
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 אלא עדרפצה ןיא .ש״פ שארבש עדרפצהו דוד שרדמ לע וליפא חסופ אוה ןיאו

 תירסומ הירוגילא אוה השעמה לכו ,ערה רצי אלא "דחא ףוע" ןיאו ,המלש

 לאה לש יפרומופורתנאה רואיתל ושוריפ הזב אצויכ ,היפוסוליפה חורב

 לש ושרדמ תיבמ תילטוטסיראה היפוסוליפה לש הימושיר .לוגנרתה ןונמהב

 חתופה ,םימשה ןונמהל ךוראה שוריפב טלוב ןפואב ,שוריפב םירכינ ם״במרה

 .ס"פ תא

 ובלא ףסוי

 ובלא ףסוי לצא ו״טה האמה תישארב ונא םיאצומ ההז היצאטרפרטניא

 ,יחמק לאומש לש ושוריפ תא ריכהש ,רווחתמ ובלא לש ונושלמ .םירקיעה רפסב

 ,ובלא רמוא ,םדאה .תאז ןייצל ילבמ ויתונושל תא לאש ףאש אלא דוע אלו

 דחא לכב רשא תויטרפה תולובחתה לכ וב רשא יללכה לכשב גישהל לכוי"

 וב םלכ וצבקתי ו ...םהל רשא תויטרפה תודפהו תוגשהה לכו םייח ילעבהמ

 ונדמל לארשיל הרות הנתנ אל ילמלא...ו נ ימכח רמאמכ...םי יללכ וב ויהיו

 ...ה ריש קרפ דסיתנ תאזה הנוכה לעו...לותחמ תועינצ

 הפב ףוצפצהו הגהה לע הנווכה ןיאו

 םיארנה םיארבנה ןמ דחא לכמ יכ...ב לה תבשחמ לע אלא

 הניב תמכח רבד וא לכשה רסומ וא הבוט הדמ וזיא לע היאר חקיל שי ןיעל

 םש רכז נ ה רמו או ..."םירמואסההמ םימש" םש ורמאש ומכ

 םרמאכ הארוהה לע זומרל הריש קרפ לכב

 תחקל שי םימשה תעונתמ יכ רמול הצורו "תרמוא תאז" ל " ז
 תואמגוד איבמו ףיסומ ובלא ."עעונתמ יתלב םתוא עינמ אצמה לע היאר 77

 רסומ תא שרפמו - חופת ,הנוי ,הלמנ ,םיבלכ - ש״פ ינונמה ךותמ תודחא

 ןיאו ,שרדמה לעו תונשרד לע תוססובמ ולא תומגדה .םהב םולגה לכשהה

 לש תונשרפה ההז הרקיעב ךא ,יחמק לאומש לש היצאזירוגילאה ןהב תרכינ

 .ולש תירוגילא-תיפוסוליפה הסיפתל ובלא

 א״בטירה

 לש וישודיחב יוטיב ידיל האב תיפוסוליפ-אל תיטסילאנויצאר השיג

 ,הרז הדובע תכסמל ,יחמק לאומש לש ותפוקתמ ךרעל ,יליבשאמ בוט םוי ׳ר

 ירדס םע חיש-וד להינש ,אידרוד ןב רזעלא לע א״ע ,זי ז״עב רופיסה לע

 ונבר רבכש ,(תולזמו םיבכוכ ,הנבלו המח ,ץראו םימש ,תועבגו םירה) עבטה
 ׳דמ

 חורב א״בטירה ריעמ '",וטושפ ידימ ואיצוהל וקקזנ תופסוהה ילעבו לאננח

 ,(ןמטוג ׳י) תורפסל תורבחמ ׳דהמ ,א קרפ ,ישילש רמאמ ,םירקעה רפס (77
 לכ" :יחמק לאומש לש ונושל הוושה .324-323 'ע ,ד״שח ,ביבא-לת

 ׳יתובר ירבדב ןכו הארוה ןינע ל״ר הריש קרפב רמאנה הרימא ןושל
 םתעונתב םימשה רמולכ...םירמוא םה המ םימש והזו תרמוא תאז ל״ז

 .(א1ו3 ןכנימ י״כ) "לאה תואיצמ םירומ הבובסו

 ילע ושקביש םימשל ןנחתא ם א ותעדב ןתונו אשונ היהו" :לאננח ונבר (78
 ונאש דע ה״ד תופסות ;"םהילע םימחר םירחא ושקביש םיכירצ םה ,םימחר
 ולכוי ךכש ובלב רמוא היה אלא ךכ ול ובישה אל" :םימחר ךילע םישקבמ

 היגולולגנאל זמר תופסותה ירבדב ."ןכ בישמ היה םירה לש רש נ״א בישהל
 א״ע,ז ןילוחל תופסותה ירבד הוושה ?(ליעל ןייע) זנכשא תודיסח לש

 בישה םי לש רש אמש" :רהנה יאניג ןיבל ריאי ןב סחנפ ןיב חיש-וד לע
 ."ובלב בשחמ היה סחנפ יבר 'מנ וא ךכ ול



 ,אתיירבה לעב רמימל יעב אק יכה אלא םישקבמ םירההש אל" :םינורחאה

 היה וליאו ...םימשלו םירהל ךלא ימל ובלב רמא ומצע אוה רמולכ

 םירבדמש אל תומוקמ המכב וניצמ הז ןיעכו...ול ןיבישמ ויה הפ םהל

 רמאתו ךכ םיבישמ ויה םירבדמ ויה םאש םירמוא ונא ארבסמ אלא ןיבישמו

 תויחהו תופועהש הריש קרפ ןכו א^'וגו תא יתלדחה ןפגה םהל

 הפ םהל היה םאש איה ארבס אלא םולכ םירמוא םהש ואל ,ןיסלקמ
 ."ךכו ךכ רמול םהל שי 79

 תאצוה איה תיפוסוליפה הסיפתל א״בטירה לש ותשיג ןיבש הוושה דצה

 ירבדב םלוא .םיארבנה ינונמה לש היצאזילאנויצארו וטושפ ידימ ש״פ

 ,תירסומ תירוגילא תועמשמל זמר ןיא ,יגבר-ידומלתה םלועב ןותנה א״בטירה

 ,תואיצמה ןמ איה תקחרומ יכ םא ,תדמוע הניעב תינונמהה תועמשמה אלא

 .ינוימד יטויפ רויצ ,הרבס תניחב

 ינארטמ ףסוי זג השמ 'ר שוריפ

 ינארטמ ףסוי ןב השמ 'ר ,ט״יבמה לש ושוריפ אוה ומצעל ןינע
80 

 וראק ףסוי 'ר לש ריעצה ורוד ןב ,תפצ ינבר ילודגמ ,(1580-1500)

 שוריפה אוה ש״פל ט״יבמה שוריפ .בריב בקעי 'ר ףתושמה םרומ דימלתו

 ידכ ורוביח םצעב שיו ,יחמק שוריפ רחאל ,ש״פל דחוימב רבחתנש ,ינשה

 ,ןושארה שוריפהש דועב .ותוטשפתהו ש״פב תוניינעתהה תדימ לע דיעהל

 ,י״כב ןופש םויה דע רתונו טשפתהל הכז אל ,עודי-יתלב רבחמ י״ע בתכנש

 קסופ ,הכלה הרומכ ורודב םסרופמ היהש ,ט״יבמה לש ושוריפ םסרפתנ

 ,ויילש האיציניו ,םיהלא תיב ורפסל חפסנכ ,רבחמה ייחב דוע ,גיהנמו

 שוריפב שומיש ושע םיבר םירחואמ םישרפמ .םיבחר םוסרפלו הצופתל הכזו

 .וטטצל וברהו הז

 השיג ףא וב תרכינו ,אוה קהבומ יטסילאנויצאר ט״יבמה לש ושוריפ

 ומכ תירוגילא השיג ותסיפתב אוצמל ןיא תאז םע .תניינעמ תיתרוקיב

 ט״יבמה לש תיטסילאנויצארה השיגה .וימדוק לש תויפוסוליפה םהיתוסיפתב

 יפ-לע־ףא .םייפוסוליפ תודוסי הב תולגל ןיאו ,איה טשפה ךרד לע הרקיעב

 תרכינ ,ול חפסנ ש״פ שוריפש ,םיהלא תיב יפוסוליפהו ירסומה ורוביחבש

 רואיבב תירוגילאה השיגל דה אלא אצמנ אל ,ם״במרה לש תערכמה ותעפשה

 .ותועמשמ לע יללכה ןוידבו ש״פ

 .גי,ט םיטפוש (א78

 ,אנליוו ,ג בקעי ןיעב םיאבומה א״ע,זי ז״ע תכסמל א״בטירה ישודיח (79
 ,אנוטלא ,(ש״פ לע שוריפ) והילא יפ ,ץייד והילא י״ע ןייוצ .ד״נרת

 ,י״ב ןועמש 'ר ךרע ,ןיסחוי הארנכ ןווכתנ ךכל .המדקה ,א״צת
 .אייע,זי זייעל י 'י ש ר י״ע אבומ הריש קרפש בתכשכ ,א״ע גמ

 ,םש וניא יכ ריעמ ,432-431 ׳ע ,45 הרעה ,לארשיב תושרדה ,ץנוצ
 .39 ׳ע ,1839 ,אנליוו ,הדוהי תיב ריעה רבכש יפכ

 'ח האר ט״יבמה לש ויתודלותו וייח תונש לע שדוחמ רוריב (80
 ,תוחפסנ ,טיבמהו וראק ףסוי בר ןרמ ןיב רבעש חוכו ,יקסבורטימיד
 םג האר .זיק-וטק ׳ע ,[ו תונופס־] ב״כשת ,םילשורי ,תפצ רפס ,א

 420-418 'ע ,ח״צרת ,םילשורי ,ב ,לארשי-ץראב חרזמה ידוהי ,ןואג ד״מ

 תופסונה תורודהמה לע .י-א ,רפטה ףוטב תדרפנ םיפד תריפסב ספדנ (81
 .6-1 'םמ ,ב קרפ ,ב אובמ ,ש״פ יסופד לש היפרגוילביבב האר
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 תולאש גיצמו ט״יבמה םידקמ םינונמהה שוריפל ותמדקה שארב

 תויביטקלסה (א ;םויה דע גפ אל ןבור לש ןפקותש ,תודחא תויתרוקיב

 -יתלבה םיארבנה רדס תלאש (ב -.הרשפו ש״פב םיללכנה םיארבנה בכרהבש

 ,ארבנל רחא וא הז בותכ םוחיי רשפ ,םינונמהה ןכות תייעב (ג -.ןייוממ

 םיארבנה םירמוא יתמיא (ד -."קוספ ותואב ררושמה רכזנ אלשכ טרפב"

 ןכש לכו םירבדמ יתלב םייח ילעבל הריש רייוצח ךיא" (ה -.הלא םינונמה
 ס ס

 ."£םי]ממודל ןכש לכו םיחמצל

 תובישח ןהב ןיאו ,ןה שרד ד״ע תונושארה תולאשה 'דל ויתובושת

 ונתניחבמ .וביטל תינרדומ תיתרוקיב השיגל אל ףאו ש״פ תסיפת ילוגלגל אל

 תויטאמלבורפה לכ תא הבוחב תנפוצה ,הנורחאה הייעבל הבושתב ןיינע שי

 תא ט״יבמה איבמ וז הייעב לע הבושתב .תורודה תבשחמב הז רוביח לש

 .תיטטניס אלא ,הדיחא הניא ותסיפת .ש״פל ולש תיללכה היצאטרפרטניאה

 ,תודחא תושיגמ תבכרומ אהתש ,אוה יעבט יטגולופא עקר תלעב היצאטרפרטניא
3 8 

 ."ל בשה לא...וז הריש קרפ ןינע ברקל" ,תחא ןתילכתש

 ןתעדל וארבנ םתמוקב תישארב השעמ לכ" ישרדמה רמאמה לע וססבתהב
 ויתרצי ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ" בותכהו "וארבנ ןנויבצל וארבנ 84

 ס ש

 םהש" ארובה תרכה םירודח םנמא םיארבנהש ,ם״יבמה ןעוט "',"ויתישע ףא

 הסנמ אוה ^6."ךכ רחאש היישעב םגו...םתריצי תעשמ ויאורב םה יכ 'יריכמ

 תא וריכזהב ךכמ עמתשמה יטסיפרומופורתנאה חוסינה תא תוהקהל םנמא

 ,תיטסימה תונשרפל אצומ-תדוקנ שמישש ,הבר תישארבמ יגולורטסאה רמאמה

 םיארבנל אל תסחייתמ וז הרכהש וזמורבו ,'וגו "בשעו בשע לכ ךל ןיא"

 אשמ לע 'ישרפמה ובתכש ומכ" יתימ-יגולורטסאה לזמל וא רשל אלא םפוג

 רובידה חא ךיראמ אוה ןיא ךא ,"םי לש ורש היהש םיה םע השמ לש ןתמו

 שיגדמ ,אוה ךופהנ ,אלא ;הז יטסיפרומופורתנא-יטנא רבסה דחוימב םיעטמו

 םייח ילעבל תורישה ןינע היהיש תעדה יפל ןכ םג קוחר ןיא יכ"

 ילעב רובידו ארקמב םעלב ןותא רוביד ךרדכ ,"הריש לעופב 'ירמואש וטושפכ

 םהיתוכילה ,םהיתולובחת ,ילכשה םרשוכ לע ועיבצהב .הברה םישרדמב םייח

 יכ" ט״יבמה ןעוט ,עבטה ימכח יפ-לע ,םייחה ילעב לש םתיישותו תונובנה

 םארבש ימ תא וריכיש םתאירב תליחתב םעבטב עבטוה ןכ םג תורישה ןינעל

 םה םינונמהה .םיחמצה םג םיאב הז ללכב ."ם נ ו י מ ד ב ול ודויו

 ידיל םיאב אלא ,םיילולימ םה ןיא ךא ,םטושפכ ,שממ לש םינונמה אופא
 ס יד
 0,."הרימא ומכ אוהש" ,םיארבנה לש "םתבשחמ ןוימדב" טשפומ יוטיב

 .ב״ע ב ,(םיהולא תיב ףוסב) הריש קרפ שוריפ (82

 .ב״ע ג ,םש (83

 .א"ע,ם ןילוח ;א"ע ,אי ה"ר (84

 .ז,גמ 'שי (85

 .א״ע ג - ב״ע ב (86

 .ב״ע-א״ע ג (87
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 -ידומלתה םלועה םוחתב םיילאנויצאר םהש םגה ,ולא םיינטשפ םירבסה

 םיארבנה לש היצאקי פ י נ ו םרפה תא ריבסהל ט״יבמה לש תחא ךרד םנה ,ינבר

 םלוא .ייה טשפכ וז הריש קרפ ןימאהל אוה הז לכ" וירבדל טג .ש״פב

 רבסה םיעבות תיססילאנויצארה השיגהו ושוריפ תביתכ לש יטגולופאה עקרה

 -"לכשה לא רתוי וז הריש קרפ ןיינע ברקל" ידכ ,"רחא ךרד לע" ,ףסונ

 לאומש לש תירוגילאה היצאטרפרטניאל בורק ט״יבמה עיצמש "רחאה ךרד״ה

 •ונכותב םג אלא ,וחוסינב קר אל הנממ לדבנ יכ םא ,ובלא ףסויו יחמק

 ארבנ םלועב ארבנש המ לכ" :תירטנצופורתנא איה ףסונה רבסהל דוסיה-תחנה

 תינחור ףא אלא דבלב תיסיפ הניא האירבה לש וז תילכת ."|_ם]דאה ךרוצל

 םיליעומה םירבדב ןכ םג אלא ףוגל ןיכירצה ךרוצ ירבדב דבל אלו" :תירסומו

 יתד לכשה רסומ זונג האירבה לש וז תויתילכתב ."תודמבו המכחב םדאל

 וארבנ ןכלו תלעות וב ול שי םלועה ארבנש המ לכב םאש" :ודועיילו םדאל

 תדובעל אלא הלטבל ותאירב התיה אל יכ הזב ליכשיו בושחי ותלעותל םלוכ

 ותועמשמ ."םיהלא תדובעב וידי קזחל ליכשמה םדאל המוצע היאר וזו...'ה

 ,םדאה ךרוצל ארבנ לכ לש תויתילכתב איה ש״פ לש תיסקאדיד-תירוגילאה

 ,הז ירסומ רבסהב חפוקמ רתונ ינונמהה דצה .וארוב תא דובעל םדאל הרומה

 ולאכ" ש״פב םיארבנה חבש ויפל ,יידמל שולק רואיבב ומתוח ט״יבמה יכ םא

 ותוא ארבש המ לע [ארובה תא] ותוא חבשתו ללהתש ךל יואר םדאל רמוא

 ועבט״ל םחייתמ הז יפל םינונמהה לש םנכות ."ךתלעותל [ארבנה תא]

 ."םדאה ךרוצ״ל ארבנ לכ לש "ותלעותלו

 תיטקלקא איה ש״פ לש ןושארה סופדב ט״יבמה לש היצאטרפרטניאה

 תיתרוקיבה ותשיג חא בשייל ידכ ,םינונמהל וישוריפ יפוג סג הב אצויכו

 רבוח יכ רובס ט״יבמהש ,ש״פ לש ילאנויצאר-יאה ונכות םע תינתלכשהו

 הנקב םילוע דימת אלש ,םינוש םיגוסמ םירבסהל אוה קקזנ ,ךלמה דוד י״ע

 .םיינשרדו םיירוגילא ,םייעדמ ,םיינטשפ םירבסה ןאכמ .דחא

 תוילאנויצארה תוסיפתהו תויונשרפה םג תוילבק-תויטסימה תוסיפתב

 תיפוסוליפה השיגה .וטושפכ ש״פ לש תיפרומופורתנאה תועמשמה תא ועיקפה

 םידחא םישרפמ ;הטשפתנ אלו םימי הכיראה אל ללכב תיטסילאנויצארהו

 תאז תמועל .תידעלב תונשרפכ אל םלועמ ךא ,הל וקקזנ רתוי םירחואמ

 רתוי רחואמה השוביגו תידרפסה הלבקב הישרשש ,תיטסימה תונשרפה החוור

 .תיתפצה הלבקב

 תיתפצה הלבקה תסיפח .3

 תבורעת איהש ,ש״פל תינברה השיגה לש האטבמ ,ט״יבמה לש ונמזב

 ותוליעפ םוקמבו ,תיטסילאנויצאר תיטגולופא המגמו תינטשפ הכובמ לש

 השבגתנ ,רוביצו הכלה יניינעב ומע ןתנו אשנ קפס אללש ,גוחב ,ומצע

 .ףיקמ יגולומסוקו יפוסואית ךרעמב המוקרה םינונמהה לש תיטסימ הסיפת

 שרפתה ,יטסימ טסקטכ ש״פ רכזנ תפצב ז״מה האמב וחתפתנש הלבקה תורותב

 אלא ןניאש ,ולא תוסיפת יפ-לע בר שומיש וב השענו הלבקה חורב אוה

 יבתכמ יידמל םותס ןפואב תעמתשמה ,תידרפסה הלבקה תסיפתל חותיפו ךשמה

 .ביעוש ןבא עשוהי לש ותשרדמו ןואיל יד השמ
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 ו ר י ב ו ד ר ו ק השמ *יר

 יטסימה ןויעה תא וחתיפ ,וריבודרוק השמ ׳ר רקיעב ,תפצ ילבוקמ
88 

 תא םימדוק תורוקממוצמיא ,יצראה סומסוקהו לאה ןיבש תומלועב
 ,רהוזה לש לודגה וקלחב תובקע הל ןיאש ,תומלוע תעברא לש הנירטקודה 89

 .יצראה םלועה דע תומלועה ןיב תולשלתשהה ךילהת תופיצר תא ומיעטהו

 ימינפה קבאמהו ,תויולג תויטסיאתנאפ תויצאקילפמאב היה ךורכ הז קוסיע

 ידיל אב הלבקה לש היגולואיתב תויטסיאתנאפו תויטסיאת תומגמ ןיב

 ,הז םוחתב ^0.וריבודרוק השמ לס ותנשמב רקיעב ,רתויב ףירחה ויוטיב

 .ש״פ לש ותועמשמ םג תשרפתמ ,יצראה סומסוקהו תוהולאה ןיבש הקיזב

 .(1570-1522) וריבודרוק לש ותרותב ש״פ הז םוחתב ספות טלוב םוקמ

 םיעטמ ,הלבקה לש תומדוקה תורותה לש ןשרפמו יטאמטסיסה ןמכסמ ,ק״מר

 ימוחת לכ תא הפיקמה ,םינוילעהו םינותחתה ןיב תילארוטקו רפסה הלבקהה תא

 לעו תוריפסה םלועל ימשגה םלועה הנבמ ןיב היגולאנאה לע דמוע ,עבטה

 ולש ימשגה םלועה תסיפת .תומלועה לכב ףוס ןיא לש הפוצרה היצננאמיאה
 םלצו סופד אוה םלועב םירבדה לכ" :תקהבומ תיטסינומ המגמ תלעב איה 91

 ."היחהו המהבה ןיממ וליפאו ןוילעה םלועה 92

 אבומ אוהו ,םלועל לאה תקיז לש וז הסיפת ק״מר יפ-לע םלגמ ש״פ

 אבומ רתויב תטרופמו תרווחמ הרוצב .וז הייגוסב וינוידב תודחא םימעפ

 ויהי ןיב תואיצמה לכל הניכשל בוצק עפש אצמת" :יתבר המליא רפסב ש״פ

 תודוסיהו רעי ותיחו המהב םילודג וא םינטק םיארבנ ...םיער וא םיבוט

 ל״זר וזמר ז״עו ללכ לומג ללכב םניאש יחו חמוצו םמודב םהיבכרומו

 םהילע םידקפומ םירש םהל שי םלכש ונייהו המהב ליבשב םדא םרמואב

 היחמו ם״א רוא ךשומו הלוע םרמזו םרישו םארובל וררושיו וחבשי םהירשו

 *יקנ הזו ולוכ רומזמה לכו םימשה ןמ ׳יה תא וללה ורמוא ונייהו םתוא

 דוס וזמר הז לאו הלועו דחי ולוכ ץבקתמ הזה רישהו הריש יקרפ

 ןה המ תוחורהו תרמוא איה המ ץראה םירמוא םה המ םימש רמואב הריש ׳יפ

 הלועה הזה רישהו .אצויכו רמוא אוה המ לותח רמוא אוה המ בלכ םירמוא

 תריש לע דקפומ אוהש ינפמ ן״ורטטמ ׳יקנה םלועה רש ותוא ץבקמ דחי ללכנו

 םינותחתה םיאצמנה םויק רוא בואשלו המינפ הסינכהלו לכה ץבקל םיררושמה

 .272 ׳ע , 141 ,םולש (88

 'ע ,ב ץיברת ,םינושארה תלבקב תומלועה תרות תוחתפתה ,םולש (89
 םירורב אל םיזמר לע עיבצמ יבשת 'י .63-33 ,ע ,ג ;442-415

 האר ,אנמיהמ איערבו רהוזה ינוקיתב םימוחת העברא לש השיפתל
 רכזנ וניא ןותחתה םלועה הלא תורוקמב .טפש 'ע ,א רהוזה תנשמ

 וידימלתו י״ראה רקיעב ,םינורחאה םילבוקמהש ריעמ יבשת .ללכ
 .(צש *יע ,םש) היישעה םלועב ןותחתה םלועה תא םג וללכ

 .273-272 ,252 ׳ע , נ41 ,םולש (90

 ,םילשורי ,וריבודרוק השמ ׳"ר לש תוהולאה תרות ,המלש ןב *יי ןייע (91
 .328 ,31 6-31 5 ,301-299 ,290-283 ,29-28 'ע ,ה״כשת

 .28 'ע ,םש האר ,םינומר סדרפ ךותמ המלש־ןב י״ע אבומ (92
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 חבשו אסכה לא םיכאלמה תריש תולעתהבו .םעפשו םנוזמ תצק םהל תתלו

 לולכ רישו 'א חבש השעיו לכה ץבקתי םייא לא ׳יפסה חבשו ׳יפסה לא אסכה

 ...לכה ןמ חבושמ וריש רבדמה הנהו .םלוכ תא היחמה רוא הטמל עפשוי זאו

 שי םא ךכלו גווז שדחלו ףיסוהל וחכב שיו,..רובידה חכ וב שיש

 שארב וריש הלעמו ךלהמה אוה ׳יהיו וילא ולפטוי םלוכ ,חבשמ אוהו םדא

 ׳ילכב םלכ םדאה רסחי רשאכו ודי תחת םידבעושמ םלוכו הרמזו הריש לכ
^ 0 

 םדא דמע ולא תדרל ׳יואר התיהש תחבושמה הלעמה 'תואמ |_םילםב :ל״צ_|

 ...םינותחתה לכ חבש תלטונ איהו ומע הניכש ומצע ךכזמ ׳יהיש ימ לכ...םש

 רוזחת הניכש...שיא ןיא רשאכו .אוהה חבושמה ׳זנה תפסותה ךישמהל ידכ
94 

 ."הנוגהו ׳יוארה םתבצקב םיאצמנה לכו םלועה וסנרפתיו םלועה רשל

 היצננמיאה איה ש״פ לש תיטסימה הסיפתה דוסיבש תיפוסואיתה החנהה

 םמודהו חמוצה ,יחה לע ימשגה םלועה דע תומלועה לכבלאה לש תגרדומה
 המינ תעמתשמ וז החנהב .םיארבנה לש םמויק הנתומ וז תולשלתשהב .ובש 95

 וב םגש ,המוק רועיש רפסב ק״מר לש רחא חוסינב הפירחמה ,תיטסיאתנאפ

 .התווהתהו יצראה םלועה יארבנל לאה תקיז תומלגתהכ ש״פ שרפתמו אבומ
 ק״מר לש תוהולאה תרות לע המלש-ןב ׳י לש ורקחמב אבומ הז רמאמ 96

 :זעונ יטסיאתנפ רמאמכ

 ׳יחב לא ועיגה דע ׳יחב לא [הנ]יחבמ ךשמנ ונהו ינחור ןוילעה עפשהו"

 ׳יחבה לא םעיגה דע 'יחב לא ׳יחבמ תוגרדמה ולשלתשנש ךרדכו הזה תו׳בעה

 הגרדמה ללכב כ״ג שיו...םלכ תא היחמ החאו ש״זו םמויק ןינע שממ ךכ וזה
 ןיא ,ץראב ורטשמ םישח םא םרמואכ הריש קרפ ןינע לכ תאזה 97

 לדג ול רמואו ותוא הכמש הטמל וילע רש ול ןיאש בשעו בשע לכ ךל

 ירש המדא יחמצ ירש םיאשד ירש םיבשע ירש תועבג ירש םירה ירש ונייהו

 דע ךלוהו הבעתמ אוהו חכהו עפשה בואשל םינוממ לכה תונליא ירש האובת

 םוש ןיא חלושמה הזה תויחה אלולו .הזה תוימשגה לא אוהה חכה עיגה

 איה וז הרוצו הטמל אלו הלעמל אל דומעל הלוכי םיארבנה יגוס לכמ הירב

 שבלתמ םשמו [תול]יצאב שבלתמה ם״א רואו...הנוילעה הרוצה םתוח שממ

 הגרדמל הגרדממ דרוי הישעב שבלתמ םשמו [הר]יציב שבלתמ םשמו [הא]ירבב

 ־..ןייעמה קימעי םאו ...םי נ ו תחתה םיארבנה תסנרפו ןוזמ תילכת לא ועיגה דע

 םויק לכו םיחלושמה וייחב םייחו וב םיללכנו ונממ םיאצוי םלוכ ךיא אצמי

 ב ,ה״מת םדרטשמא ,יאלוזא םהרבא ׳ר תאמ םהרבאל דסחב םנמא ךכ (93
 .(הרוקמ תא ןייצל ילבמ) וז הקספ איבמה ,ב״ע

 ,303 'ע ,םש ,המלש־ןב 'י .87-86 ׳ע ,א״מרת ,ידארב ,יתבר המליא (94
 .הז םוקמ לע ריעמ 79 הרעה

 קחצי ׳ר רבכ .התישארמ הלבקה הדמע הז ימסוק רשקו תופיצר לע (95
 תוחוכב תויולת ץראה תוירב לכ" :הז ןורקע םיעטמו רזוח רוהנ-יגם
 רואיבב אבומ) "ףוס ןיאש םלועה דע םהמ םינוילעב םתואו םינוילעה
 .הלבקה תישאר ,םולש ןייע ,(הלוהסובא ׳ן ריאמ ׳רל ן״במרה תודוס

 .119 ׳ע

 .ונרוביחל הנווכהש ןיחבה אל המלש-ןב .303-302 ׳ע ,םש ,המלש-ןב (96

 ...םישת םא םימש תוקח תעדיה :גל,חל בויא (97
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 לכהו אוה אוהו...ונפמ ץוחש רבדב םינוזינ ונא ןיאו...אוה תואצמנה

 ^"...ונממ דרפנ רבד ןיאו £דח]א

 וניא ,ולא םירבדמ הלועה .המצעלשכ תיטסיאתנאפה תועמשמה חותינ

 ,המלש-ןב יפל תיטסיאתנאנאפ הסיפת רמאמה הלגמ םוקמ לכמ .ונניינעמ

 -תיתיווח הגשה יהוזש ,אוה קיסמ םיירטוזאה המיתחה ירבד יפ-לע םלוא

 ,ק״מר לש תיתטישה תוהולאה תרותמ תגרוחה ,יאקיטסימה לש דבלב תיטאטסכא

 ראשנ םינותחתה יבגלו ,תילאיצנטבוס הנניא לאה לש היצננאמיאה היפ-לעש
 .יטנדנצסנארט לאה 99

 תעדל םלגמ ש״פ יכ רמול לכונ תויפוסואית תויעבל םנכהל ילבמ

 םהיניבש תיטסימה הקיזה תא ,םיארבנב תוהולאהלש היצננאמיאה תא ק״מ'־

 ,תועמשמ בר יטסימ םסקטכ שרפתמ ש״פ .התולשלתשהו התווהתה ןפוא תאו

 ןיא ש״פ ינונמה .יאקיטסימה לש חיטאממכא תובהלתהב הכורכ ותונשרפו

 .תיפרומופורתנא תועמשמ לכ ןבומכ םהל ןיאו ,םולכ אלו םיארבנלו םהל

 תולשלתשהה .ק״מר לש םיכאלמה תרותב ,היגולולגנאב םיכורכ םינונמהה

 םכווית תועצמאב תישענ הב יולת םמויקש ,םיארבנה דע תוהולאה לש תגרדומה

 ולא םיכאלמ .םהיגוסל םייצראה םיארבנה לכ לע םינוממה םיכאלמ ,םירש לש

 תודיסחב םרואיתל המודב ,םיינחור םיפיטיכרא ןיעכ קיימר לצא םיראותמ

 יפכ תריוצמ תינבנ המהבהו המהבה לע רויצו רש המהבל שי" :זנכשא

 תלשלשב תוילוחה םה ולא םיפיטיכרא 100."םהילע הרושה רשה רויצ

 םינוילע ןיבש תילארוטקורטסה היגולאנאבו תוהולאה לש היצננאמיאה

 ןמ םיגרדומ םיכאלמה .גוריד שי ק״מר לש היגולולגנאב ףא .םינותחתו

 םלועל דעו ייהריצי״ה םלוע ךרד ,"האירב״ה םלועמ ,תוריפסל תחתמש םלועה

 :םתוינחור תדימ יפ-לע ,ירמוחה םלועה לש ינחורה פיטיכראה ,"הישעייה

 תוקד תויוה םיינחור תוחכ םה םיכאלמה. ..םי נ ימ המכל ...םתו איצמב ולדביי'

 םיינחור םהו ימשגה םלועב הטמל תוימשג תודוסי םה יכ...קד םשגב ווהתי

 תומלועה לא תולכיההמ םתאצ דע הזמ הטמל הז ...םיטשפתמ ...י גחו רה םלועב

 הנוילעה הרוצל...לוביק תיב...אסכב רתוי םיינחור םהו...:םינותחתה

 'יחבו [הנ^יחב לכש ינפמ...£הא]ירבב םתחנו קקחנ [תול]יצאה חרוצ םתוח

 הנהו .תומלועה תולשלתשה רדסו עפשה תכשמהל...אסכב ףרש השוע 'יצאב

 ...[הר] יציב םתומד תישילש הרוצ שממ םהומכ [הא]ירבב םהש ולאה תוחוכה
 םלוא ."תויתוא ךותיחו ןושלו הפ לעב םיימשג םניא םיינחורה ולאו 101

 םמוחת ;רתוי ךומנ םגוריד םפוג םהיטרפל םיארבנה לע םינוממה םיכאלמה

 קהבומה יגולולגנאה טסקטהמ רווחתמש יפכ ,ןותחתה "הישע״ה םלוע אוה

 .32 ׳ע ,ג״מרת ,אשראוו ,המוק רועיש (98

 <328 }301 -300 ;304-303 ,םש (99

 .136 'ע ,המוק רועיש (100

 .32-31 ׳ע ,םש (101
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 רייטצמ םש .םירישה ריש לע רהוזה שוריפל המדקהה ,ק״מר יבתכ דיבמ 1 02

 סחיינ ללכ ךרדש תוניחב 'ג הטמלו [תור]יפםהמ" :אלמה יגולולגנאה גורידה

 ׳בה .ךאלמ היהי הנממ קרפו קרפ לכש הבכרמה יקרפ 'אה םיכאלמ □ש םהילא

 םידקפומה הטמל ם י ד ר פ נ ב 'גה...ןפואו היחו ףרשב םיללכנה םיכאלמב

 .תוריפסל ץוחמש תומלועה 'ג גורידל ליבקמ הז גוריד "תולועפה לע

 ...אצויכו רושה לעו םיסוסה לע ךאלמו ןימו ןימ לכ לע" םינוממה םיכאלמה

 םינוציחה תלועפל םתלועפ הבורקו םידרפנה םלוע 'ישעה םלוע [דו]ס [ט]ה
 104 - • • ׳

 ."תולכיההמ ץוח הטמל לעופ אוהש אלא הומכ האמט הניאש אלא

 ,םיימשגה םיארבנה לש םיינחור םיפיסיכרא ,הלא םינותחת םיכאלמ

 תא חיטבהל ידכב םינותחתל תוהולאהמ עפשה תרבעה ךרוצל םיכוותמ קר םניא

 לכ .תירטס-וד איה תומלועה תופיצרש ךרדכ ירטס-וד אוה םכווית .םמויק

 תא תשבשמ ,הנותחתה התולשלתשהב םג ולו ,וז תירטס-וד תופיצרב המיגפ

 ןכו האירבב הזה עושעשה ענמי 'ישעה ענמי ו״ח םאו" :הנוילעה תודחאה

 םיעובט ידי הסעמ 'רמוא ןבוי הזבו 'ישעב טשפתמ אוה בוטה תדמש ארובל

 הלועה הריש קרפ דוס ונייהד ^^[הריש םירמוא םתאו] טיב

 הריש התוא (כ״ג) םירמוא םהו םיכאלמה םלוע ךרד הלוע איהו...׳ישעהמ

 עפשה ,איה הלופכ תופיצרה תעונת 10^."םינותחתה תריש הלעי םב ךרדש ינפמ

 םג הז עפש ןמזב וב ךא ,םינותחתל ועיגה דע םלועל םלועמ ךלוהו דרוי

 הביאשו "חכהו עפשה בואשל" םינוממ םיכאלמה .הכופה הפוצר תויתגרדהב באשנ

 ינונמה םניה ש״פב םיארבנה ינונמה .םינונמהבו הרישב יוטיב ידיל האב וז

 ...הריש קרפ ם״זו" םהלש םיינחורה םיפיטיכראה ,םהילע םינוממה םיכאלמה

 ל״זחו...םהירש תארוה לכה...רמוא אוה המ לותח םירמוא םה המ םיבלכ
 םינונמה ."ורמוא המ ינולפ םרמואב דוסה וריתסהו םיניינעה ושיבלה 107

 לש היגולולגנאב םיכאלמה תריש ךרדכ אלא ,םיימשג ,םיילולימ םניא ולא

 תולשלתשהל הלבקהב אלא ,"ונומכ תולמ יכותיחב םירמוא םהש רמאת אל" :ק״מר

 'ירב לא דרויו ךז אוה םשו 'יצאמ דרוי״ש יהולאה עפשה לש תדרויה תגרדומה

 דע "הלועו ךכדזמ הלעמל הטממ הלועה ןוילעה תוררועתהו רישה ךכ...הבעתמו
08 1 

 היישעה םלועב םינוממה םיכאלמה ."ינחור ןינע״כ ארובה לא עיגמש

 ורואית האר ,4074 יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב םילשורי י״כ (102
 ונממ עטק .36 'םמ ,ץ״רח ,םלשורי ,הלבקב די יבתכ ,םולש גולטקב

 םשה תחת הז י״כ ךותמ ספדנ .236-230 'ע ,גולטקל חפסנב □םרופ
 חפסנכ ,תוילגרמ 'ר י״ע "ק״מרהמ םיכאלמה ינינעב תושירד" העטמה

 .ה״שת ,םילשורי ,ןוילע יכאלמ ורתסל

 .טי 'ע ,םש (103

 ;םינותחתה ןוימל ליבקמ הז גוריד .(234 'ע ,םש ,םולש=) גפ 'ע ,םש (104
 לע הריצי תוחוכ ,םיטרפה לע םינוממ היישע תוחוכ יתבר המליא יפל

 ,המלש ןב האר .םיגוסה יגוס לע תוליצאו םיגוסה לע האירב ,םינימה
 .ל״נה טסקטב םגדומ הז גרדומ ןוימ .8 הרעה ,283 'ע ,םש

 .("םיב ן י ע ב ו ט ידי השעמ") ב״ע,י 'גמ ;ב״ע ,טל 'זדנס (105

 .דל 'ע ,םיכאלמה ינינעב תושירד (106

 .ול ׳ע ,םש (107

 .32 'ע ,המוק רועיש (108
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 םיכלוהו םיככדזמ םהשכ ,םלועל םלועמ הגרדהב םילועה ,םינזנמה םירמוא

 תולכיהל תחתמ הריציה םלועב םיצבוקמ םינונמהה .תינחורה היילעה רועישכ

 (ןורטסמ) י״ע לועפל" וב "תושבלתמ ׳יפסה לכ״ש ,םלועה רש ,ןורטטמ ידיב
 ,תוהולאל ,תוליצאל וז תינחור הביאש לש ירטס-ודה ךילומה ,"ז״העב 109

 םינוממה םיכאלמה לש םיינחורה םינונמהה תעונת תועצמאב .ףוס ןיא דע

 .םמויק חטבומו םינותחתב לאה לש היצננאמיאה הווהתמ

 ירש .ימשגה םלועה לש ורדסב עובטה ליגרה יטסימה ךילהתה והז

 םהינונמהל .עובק ינאכמ דיקפת תניחבב הז ךילהת לע םידקפומ םיארבנה

 עפש םיכשומ םניא םהש םעטהו עגרכ ופסי םדיקפת תא ונשי םאו העובק העש"

 תירטנצופורתנאה הסיפתה יפל ,םדאה םלוא 110."הריש קרפ דוסב אלא הריחבב
 'יחב לכו ותגהנהו הזה םלועה תואיצמ לכ לע ונוק ולישמה" ,ק״מר לש 111

 שיש תויה םעו .והשעמ יפכ הנתשמ לכה ,£הנ]יבה דע הלעמלו ונממ תומלועה

 תומהב לודיג לעו תוריפו םיאשד יחמצ לעו םימה תונייעמ לע םינוממ םירש

 ...םתלבק יולת םירסה ולא לכ...תואיצמה יטרפ לכ לעו...רסמה לעו תויחו

 ערי םאו...הכרבו בוט םהב עיפשיו םחכ ה״בקה הברי ביטיי םא □דאה השעמב
 ."םעפש טעמי 11 2

 םיינחורה םינונמהה .יתבר המילאב ש״פ לע רמאמה םג שרפתמ הז יפל

 ,םיימשגה םיארבנל ילאמינימ בוצק עפש תקפסה םיחיטבמ תיפיטיכראה לש

 איה □דאה ידיב וז העיפש לע תפסות םלוא ,ןיקת יגולומסוק רדס תניחב

 ,ימשגה םלועב םדאה לש ןוילעה ודמעמ חוכב .םיילולימ וינונמהש ,דבלב

 גצייל אוה יושע ,תוהולאה ךותב םייטסימ םיכילהת לע ותעפשה תלוכי חוכב

 רתוי הקודה הקיזל םורגל ךכבו הינונמה תרימאב הלוכ תימשגה האירבה תא

 ש״פ .לבוקמה ,םדאה יבגל ש״פ לס ותועמשמ הנומט ןאכ .לאה ןיבל הניב

 .יאקיטסימל ילולימ יגרוטיל טסקט שמשל יושע תיגולולגנא היגולונמה ודוסיש

 תועמשמ הליפתל תעדונש ךרדכ .םיינחורה םינונמההלש ילולימ שובל והז

 היהש ,ש״פ תרימאב הזונג ,םינוילעב םיינחור םיכילהת לע העפשהו תיטסימ

 םיינחור םיכילהת לע העפשה ,יגרוטיל טסקט ק״מרה □דוק □ינש תואמ רבכ

 יעבט .ימשגה םלועהו לאה ןיב רתויב הלענה ךוותמכ ,םינותחתב םיימשגו

 השמ 'רמ לביקש ,י״ראה תלבקב רתוי םעטוהו חתופ הז יגרוטיל דצש רבדה

 .ש״פ לש היצאטרפרטניאה תא וריבודרוק

 טע-ב״ע חע ,ו״סרת ,שטאקנומ 'דהמ ,ד קרפ זט רעש םינומר סדרפ (109
 תוליפתה תלבקב ישאר דיקפת אלממ" ,םיכאלמה שאר ,ןורטטמ .א״ע

 ,ב ,רהוזה תנשמ ,יבשת האר .רהוזב םיבר תומוקמב "ןתאלעהו
 תומוקמה-־יארמו דנת-בנת 'ע ,א ,םש ןבסר ׳ע ,א״כשת ,םילשורי

 .םש

 .גע ׳ע ,םיכאלמה ינינעב תושירד (110

 .121 הרעה ןלהל הוושה (111

 .134 'ע ,המוק רועיש (112
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 י״ראה תלבק

 םג ותרות תא חתיפש ,(1572-1534) י״ואה ,יזנכשא אירול קחצי ׳ר
 תרותש ךרדכ .ש״פ לש הסיפתה תא ונממ לביק ־ ,ק״מרה לש ותנשמ ךותמ 113

 תסיפת םג ןכ ,לארשי תיב ינומה ברקב תויראלופופל התכז הללכב י״ראה

 םישוריפה לכל דוסי השמישו הסשפתנ ,ק״מרה ירבדב הרוקמש ,ותרותבש ש״פ

 שוריפב הנושארל תרכזנ י״ראל תסחוימה היצאטרפרטניאה .וספדנש הלבקה ד״ע

 • הברה םיסופדב תכלוהו איה תלגלגתמ זאמו ,א״כת הבוטנמ סופד ,סייפל

 םייח 'ר יבתכב םידחא םיחוסינב רכזנ י״ראה תרותב ש״פ ,׳ןיינע"
 תכירעבש לטיו יבתכב ללכנ ךוראה חסונה .ותרות םשורו ודימלת לטיו 114

 ינא 11־*.טייח ץע ירפ ךוחמ ינש ףנע ,תווצמה ימעט רפסב ,םרפופ ריאמ

 ,םילשורי יייכב ללכנה ,םיסופדה ןמ רתוי בוט חסונ יפל הקסיפה תא איבמ
 :זיייה האמב הילטיאב קתעוהש ,י״ראה תלבקב ץבוק 116

 רש םהילע שי םלועבש םיארבנה לכ אלה יכ עד .וניינע המו הרישה קרפ"

 הלעמלמ וילע הכמ לזמ ול ןיאש הטמלמ בשע לכ ךל ןיא דוס אוהו םימשב

 ותוא הנהו ,תויחו עפש וילא ךשמנ רשה ותוא י״ע הנהו .לדג ול רסואו

 לבקי הריש התוא י״עו ,הריש הלחת רמאיש דע ללכ עיפשהל לוכי וניא רשה

 םירסה לש םה תורישה ולא לכ יכ אצמנ .םינותחתב עיפשהל ותויחו ויתונוזמ

 הוחתשנ ואוב £קו0]פ ׳רמואש ׳יבלכה רש תואיצמ םנמאו .םינוילעה תולזמהו

 יולמ לש םש £הירטמ]יגב אוה בלכ יכ רבדה דוס ,ונשע 'ה ינפל הערכנו
 והזו עדונכ הישעה דוס אוהו תוכלמ לש שפנה דוס אוהו ןכ הלועש ןיה״ה 117

118 
 םוי לכב הרמואה לכ יכ הריש 'פב שיימ םנמאו... ..ונשוע 'ה ינפל הערכנ

 ומכו םדאה תא הסע םיהלא םלצב יכ תעדי הנהש ׳יפל םעטה .תולעמ המכל הכוז

 םיארבנה לכ םג ,׳תי ותמוק רועישב םיזחאנו םייולת םה םינוילעה לכש

 ןכלו םלכ םיכרבתמ ודי לעו ןותחתה םדאה תמוק רועשב םיזחאנ םה םינותחתב

 רמאיו וב םיזמור ןכיה םיארבנה ולא לכ ןיוכל עדויו הריש קרפ רמואה םדאה

 ^^."םלכ םיארבנה לכ לא עפש םרוג אוה תורישה םתוא

 .259 ׳ע , 11 ,םולש ןייע (113

 האר ,"םיטוקילה 'ם י״כיי יפ-לע י״ראה תפקשה תא ריכזמ א״דיחה (114
 ׳דהמ ,םירפס תכרעמ ,הריש קרפ ךרע ,םילודגה םש ,יאלוזא ד״יח

 .147 'םמ ,ג״ירת ,אנליוו ,בקעי ןב

 הקספה ,ה״לקת ,£?הבקלוז] ,הרות יטוקיל ׳ם ךותב הנושארל ספדנ (115
 .ב״ע-א״ע בק ,ןנחתאו 'רפ - ש״פ לע

 רואית האר .א148-ב147 ,80393 יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב (116
 ׳ע ,77 ׳םמ ,ץ״רת ,םלשורי ,הלבקב י״כ ,םולש ׳ג גולטקב י״הכ

132-131. 

 .ביינ - רמולכ (117

 אוהשכ ,םנונמהו םיבלכ לש הקילובמסה לע ילבק שורדב ךישממ טסקטה (118
 ,'ונו 'ישפנ יזע םיבלכהו" בותכה ןמ שפנ שרוד

 ,תווצמה רעס ,ב ףנע ,םייח ץע ירפ לש םילשורי י״כב םג המוד חסונ (119
 .ב-א 54 ,803273
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 עקר לע תחמוצה ,ק״מר לש ותסיפתב ןבומכ הדוסי וז היצאטרפרטניא

 זמרנ וז הקסיפב .ימשגה םלועל לאה תקיז רואיתו ולש תוהולאה תרות

 לש ושודיח .םהינונמהו םיכאלמה תרותו וריבודרוק לש טרופמה רבסהה

 .יאקיססימל יגרוטיל טסקטכ ש״פ לש ורשיפו וכרע תמעטהב אוה י״ראה

 ש״פ לש תילולימה הרימאה לש תיטסימה תועמשמה תא םיעטה ק״מר ףא ,תמא

 ימשגה םלועב ןוילעה ודמעמ רבדב תירטנצופורתנא הפקשה ךותמ םדאה יפב

 ושוריפב ךרוכ י״ראה םלוא ,םיינחור םיילגנא םינונמה לע וינונמה ןורתיו

 הלבקהב .םדאל םיארבנה תקיז יבגל רתוי הפירח תירטנצופורתנא הסיפת ש״פל

 תסיפתלו תוהולאה תרותב תינוציקה תיטסיפרומופורתנאה הפקשהל תשרופמ
 םינותחתה םיארבנה תקיזב המוד ךרעמ םג רייטצמ םומסוק-ורקימכ םדאה 1 20

 תמייק תוהולאב תוישונא תויצארוגיפנוק לש הקילובמסל הלבקהב .םדאל 1 21

 יפל .ופוג ירבאב ,םדאה תמוקב םיארבנ לש תויצארוג יפנו ק לש הקילובמס

 לאומש ונב תכירעב ו״חר יבתכבש י״ראה תלבקב ש״פ תסיפת לש רחא חוסינ

 םלועבש םיארבנה לכ םיזומר םה ןכיה ןיוכל יקבו םכח אוהש ימ לכו" :לטיו

 אצמנו .םלוכ לע ךלמ אוהש םדאב םייולת םיארבנה לכ יכ...םדאה תמוקב

 רבאב [דח]או [דח]א לכ םיארבנה תזיחא םוקמ ןיוכל וז המכח עדיש יכ

 לכ ויפב ריכזיו רמאיו .םדאה תמוק רועישבש יטרפ

 :ל״צ] תעירי םרוג אוה הנה...תורישה םתוא לכ ןירכזנ ובש אוהה [קר]פ

 ."םלוכ םיארבנה לכ לא עפש [תדירי

 הנותחתה האירבה לכ לש הגציימכ ,םדאה יפב ש״פ ינונמה תרימא

 תויצארוגיפנוק לש תידוסה הרכהב הכורכ תיאליעה תילובמסה התומלגתהו

 ,תויטסימ תונווכ הכירצ הליפת המ ןהליפתכ ס״פ לס וניד .ולא תונותחת

 ןוויכב ,ךכ ש״פ ףא ,םינוילעב םיימינפ םיכילהת לע העפשה ןתילכתש

 .םינותחתה לא ,ךופה

 ךרע תאו ש״פ לש תיגרוטילה תועמשמה תא המיעטה י״ראה תסיפת

 וז המעטה תוכזב .ש״פ ףוסבש תוחפסנב רמאנל םאתהב - םוי לכב ותרימא

 ספדנ טסקטה .םילבוקמה ברקב רקיעב ,םוי לכב ש״פ רמול גהונה טשפתנ

 ,לטיו יבתכ טוטיצ םהבו ,הלבקה ד״ע םבור ,וישוריפ ובר ,תובר םימעפ

 .סופדבש הליפת ירודיסב ללכיהל לחה אוהו

 .271־268 ׳ע , 11 ,םולש (120

 קחצי ׳ו יפל .המודקה הלבקב רבכ יוטיב ידיל האב וז השיפת (121
 ללכ ,ףוסו הליחת וב שיש לודג םתוח אוה םדאה" רוהנ-יגס
 ,ג קרפ ,הריצי רפס לע ושוריפ ךותמ) "םיארבנה לכ
 ןאכמ" :רמואו שרפמ םולש .(114 ׳ע ,הלבקה תישאר ,םולש פ"ע

 תלפוקמה האירבה לכ תא הלעמ ,םינוילעב ותמשנ תא קבדמה םדאהש
 ."לכב לכה רשקמו תויהולאה תודימה םהש היסרשל וב

 םילשוריי״כ ,לטיו םייח 'דל םירעש הנומש ךותמ תווצמה רעש (122
 תנשמ םיפייוזמ םינופולוק י״הכב) ז״יה האמה ןמ 4ס870/1
 יבתכ תרדס) ב״כשת ,םילשורי סופד הוושה ,א82 ,([!]ט״לש

 .זפ 'ע (ח ,י״ראה וניבר
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 םהרבא 'ר לבוקמה יבתכב ונא םיאצומ ק״מר לש היצאטרפרטניאה תא
123 

 הנושלכ טעמכ יאלוזא האיבמ םהרבאל דסח ורפסב .(1643-1570) יאלוזא
 םלוא .ורוביח לכב הז רוקמב בחרנ שומיש השעש ךרדכ ,יתבר המליאב 124

 דה ףא ,םיארבנה לע םדאה תלעמל רשקהב ,רוביח ותואב תאז םע אצמנ

 לכ ןכלו" :הנווכה ךרדב יגרוטילה דצה תא המיעטהש,י״ראה לש ותסיפת

 םה ךיא םינותחתה םיארבנה ולא לכב ןיוכל עדויו םוי לכב ש״פ רמואה
 הניא ןושלה ."וב םייולתה םיארבנה לכל עפש םרוג אוה וב םיזומר 125

 תווצמה ימעט 'םב ומכ ,לטיו םייח 'ר יבתכבש ש״פ ןיינע תמיתח אלא

 ,לבוקמל ינייפוא הז גוזימ .םש רבסהה לכל תזמור איהו ,םרפופ תכירעב

 .י״ראה תלבקל רכמתה םימילו ק״מרה תרות דיסח הליחתכלמ היהש

 תורחואמ תויונשרפו תוסיפת .4

 וברתנו י״כבו םיסופדב ש״פ ץופנ ךליאו ז״יה האמה תיצחמ ןמל
 תיתפצה הלבקה תסיפת ןמיסב הרקיעב תדמוע וז תינשרד תונשרפ .וישרפמ . 126

 תוירגילא-תוילאנויצאר תושיג םג הב תורכינ םלוא .ינאירולה החוסינב

 םירידהמהמ דחא .ט״יבמה שוריפמ רקיעב ועפשוהש ,תויגשרד-תוינטשפו

 איבמ ,רפוס ביל ןב ןמרביל רזעלא ,תוליפת ץבוקב ש״פ לש םינושארה

 םיארבנהש" ישרדמ ודוסיש ינטשפ רבסה ףא חוורה ילבקה רבסהה דצב ופוסב
 ."רובדה חכ םהל וניצמו הריש םירמוא ןמצעב םה ןותחתה הזה םלועב 127

 ,םיטעמ אל םישוריפב הייוצמ וז ןיעמ תויונשרפו תוסיפת לש תויטקלקא

 אלש ,ש״פ לש יפרומופורחנאה ונכות תא ראבל ידכ םתלוכיבש לכ םישועה

 לע ךורא שוריפ רביח רשא ,יסיליצנוממ היננח .תוגשהו תוהימת ררועל לדח
128 129 

 תאז םע ךא ,י״ראה תפקשה תא אוה טטצמ ותמדקהב .היה לבוקמ ,ש״פ

 םירואיבב גילפמו ובלא לש תירוגילאה ותשיגב םג שרופמ שומיש אוה השוע

 .םיינשרד םילופלפו

 לעבו י״ראה תסיפת לע םיססבתמה ,הלבקה ד״ע םיקהבומ םישוריפ

 גרבשלוקינ ריאמ ינב ןועמשו קחצי םיחאה לש םהישוריפ םה םהרבאל דסח

 יגולולגנאה דצה לע .ב״ע ב ,ה״מת ,םדרטשמא ,ז רהנ ,לכ ןיע (123
 .ב״ע-א״ע ה ,םי רהנ ,לכ ןיע ,םש םג ןדו יאלוזא רזוח

 0. 5011016111, 011 ־5116 £0,1)1)8.1811 8.111 1־58 8עדב1)0118ם1 , 1011(1011, (124
 .1965, ע. 72, 11.1

 .א״ע הל ,ג רהנ ,בקעי ןיע ,םהרבאל דסח (125

 .ב קרפ ,ב אובמב תוטרופמה תויפרגוילביבה האר (126

 .[א 7]. .{[ורעל ז״ית] גארפ ,םיאנ תושקבו תולפת (127

 אצי .א״כת ,הבוטנמ ,'ה תולהת םירפסמ שוריפ םע,..הריש יקרפ (128
 ויבא שוריפל חפיס רשא ,לאילמג ונב י״ע ותריטפ רחאל רואל

 ."זמרו טשפ ךרד" ,תוננר יתפש ,ולשמ שוריפ

 םג האר .ונאפמ ע״מרה לש ודימלת היה ושוריפל ותמדקה יפל (129
 .802393 םילשורי י״כ ,וכרעב םילודגה םש תומלשה
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 ^^,ןזופמ המלש ןב ףסוי לש ושוריפ "*־^,ד״כת תנשב וספדנש ,גארפמ

 תנשב םימכח ירבד ורפסב םסיפדהש ש״פל רציבוחופ ביל הדוהי תורעה
 ץישפיל םייח לש ורואיב ,אייסת ,לאומש ןב ןרהא לש ושוריפ ,ב״נת 133 132

 ,זייעת ,היילשה רודיסב וללכש ש״פל היילשה דכנ תמדקה ,דייסת תנשב 135 134
36 1 

 הקילובמסה ד״ע ךוראה שוריפה '*,ה״צת תנשב ץייד והילא לש ושוריפ
 יכדרמ לש הז ןוגכ םירחואמ םישוריפו ,ורודיסב ןדמע בקעי לש תילבקה 1 37

38 1 
 "תוסח״ה .םימדוק םישוריפ לע םיכמסנה ־ ,ם״מרת תנשב רבו רזעילא

 יצבוקב וללכיהב םג יוטיב ידיל האב יגרוטיל טסקטב ש״פ לע תילבקה

 עשוהי ףסוי ןב לאומש 'דהמ הכונח ריש ןוגכ הלבקה חורב תודחוימ תוליפת
 ה״יציניו ,ץרפ ןב הדוהי 'דהמ םימחר ירעש ,ד״נת ,האיציניו ,קלאפ 1 39

 .די-תביתכבש ולא ןיעמ םיצבקבו ,ע״ת 140

 בולישל הייטנה תצבצבמ הלבקה ד״ע םיקהבומ םירואיבבו םישוריפב םג

 תאבה ףוסב ריעמ רציבוחופ ביל הדוהי .תיטסיפרומופורתנא ,תינטשפ הסיפת

 םיחבשמ םה הלא םיארבנ לע םידקפומה םירשהש...ףא הנהו" :י״ראה ירבד

 הלא תוירבה םגש וטושפ ידימ אצוי רבדה ןיא ןכא הלאה תוריש םיררושמו
 םהרבאל דסחמ ויחואבה ףוסב ,ץייד והילא םג והומכ ."'הל םיחבשמ 141

 םיארבנהש חכומד היאר 'יבהל הארנ ןטקה ילו" :ףיסומ היילשה רודיסמו
 ."הריש םירמוא ןמצעב 142

 םירחואמ םישוריפ דוסיב תוחנומ תוירוגילאו חוילאנויצאר תוסיפת

 תודחוימה תוליפתה ץבוק רידהמ .םירידהמ ירבדב יוטיב ידיל תואבו םידחא

 לש תורשפאה חא ש״פל ותמדקהב לטבמ ו״טקת הבוטנמ 'דהמב םירשי תלפת

 ליכשיו ןיבי וב חור רשא שיא לכ" :םינונמהל תיפרומופורתנא תועמשמ

 יתלב 'ייח ילעבש 'סול רבחמה תנווכ התיה אל יכ ולא הריש יקרפ אורקב

 .ד״כת ,האיציניו ,ןועמש רעשו קחצי חיש...םישוריפב...הריש יקרפ (130
 קחצי גילפמ ושוריפ תחיתפב .10 'םמ ,םש היפרגוילביבב האר

 תויהל םדאה הכוז הז הריש קרפ י״עש" ש״פ תרימא חבשב גרבשלוקינ
 .(ב״ע ב) "הבכרמב הפוצ

 .11 'םמ ,ש״ע טרופמ רואית .ט״לת ,א״דפפ ,םיכוב הדש (131

 .14 'םמ ,ש״ע (132

 .17 'םמ ש״ע .זנכשא גהנמ רודיס ךותב (133

 .18 'םמ ש״ע ,דייסת ,ךאבצלוז ,םייח ךרד (134

 .20 'םמ ש״ע .ז״עת ,םדרטשמא ,םימשה רעש (135

 .21 'םמ ש״ע .ה״צת ,אנוטלא ,והילא יפ (136

 .תופסונ תובר תורודהמו ה״קת אנוטלא ,לא תיב ןיטלפ ;בקעי תיב (137
 .27 'םמ ש״ע

 .53 'םמ ש״ע .ט״מרת ,םילשורי ,םימשהו ץראה תרמז (138

 .15 'םמ ש״ע (139

 .19 ׳םמ ש״ע (140

 .ב״ע וס ,םימכח ירבד (141

 .ב״ע א ,והילא יפ (142
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 ...ןילמ ואיצוי םהיפמו ה״בקה ינפל הריש 'ירמוא םמצע םיממודהו *יירבדמ

 חקל םהל וסחיב יחמק לאומש שוריפל המוד םינונמהל ולש ושוריפ .ייו״ח

 הנווכהו" :םילהתב ח״מק רומזמל ם״במרה תונשרפ ךרדכ ,םדאל חבש תארוהו

 יכ ויתובשחמ אלא םה םיארונ יכ וישעמ דבלב אל 'יללהמ ונא יכ םלוכב

 םב םתבהא םג םעבטב םינתשמ םינוש םיניממ םינימ המכ אורבב דאמ וקמע
 ."לכה ןודא חבשל ו נ ילעו ...ומצע 'תי 'ה יתלוז םדאה עדי אל םתאנש ו 43

 סומלופ תרבוחב יוטיב ידיל האב םדאה ינונמהכ םינונמהל המוד השיג

 -לע־ףא ^^.ש״פל הלוכ השדקוהש (1750 ירחא-1701) סלפטסירק רמומה לש

 אוה ןיא יגרוטילה וכרע תא עיקפהלו ש״פ לש ותובישחב לקהל אוה שקבמש יפ

 ,ללכב ותומדקו המלשלו דודל וסוחיי דגנכ אצוי אלא ,ןיטולחל ולסופ

 קרפל ק״דר לש ושוריפ לע וכמתסהב .תיטסיפרומופורתנאה ותועמשמ דגנכו

 .םדאה תועצמאב ארובל הדומ האירבהש ,אוה ןעוט םילהתב חמק

 םהישוריפב אצמנ ט״יבמהו ובלא תוסיפתב הדוסיש תירוגילא הסיפת
 תיצחמב יקסנירוטאז ןמלז המלשו אירול לדנוז ךונח לש םיכוראה 147 146

 ,םירחואמ םבור ,ש״פ לע ובתכנש םישוריפה רתי .ט״יה האמה לש הינשה

 .םינונמהה יפוג לע םה םיינשרד םילופלפ

 ינש .העצמאבו ח״יה האמה תישארב ש״פ לש תורכזה יתשב שי ןיינע

 וז תונוש םהלש חויצאטרפרטניאה םלוא ,הלבקה תורותמ םיבאוש םיריכזמה

 ד״עו תיטסיפרומופורחנא ,איה תינטשפ ןושארה לש ותסיפתש דועב .וזמ

 .תירטוזא העידיב ךורכו תיטסימ הריואב ינשה לש ורואיב יוור ,הלגנה

 ןשרד ,(1729-1650 ךרעל) רימזיאמ ירמתיאה המלש םהרבא ןב והילא

 לש היחקלל םלש קרפ ,רסומ טבש ,ולש יראלופופה רסומה רפסב שידקמ ,עודי
 הרימזה ןמ םדאה דומלי" .יחהו חמוצה ןמ םיארבנב םדאה תוננובתה 148

 שודקהל רמזלו ללהלו הרותה קסעמ ויפ קיספהל אלש ז״עלב ה״ראגיז 149

 תעקבתמש דע קספה יתלב ןליאב תררושמ ץיקה ימיב הרימזה ירה...אוה ךורב

 לע רכש תלבקמ הניאש יפ לע ףאו רמול ידכ התתימ לע תששוח הניאו הסירכ
 לכ וארבנ ורובעבשו םדאה תלעמ האור ליכשמ לכ יניע ירה" ."הז 1 50

 הנושארל ספדנו ,הנידומ הירא הדוהי ידיב ךרענש ,הז ץבוק .א״ע ל (143
 ,תואבה תואצוהב .ש״פ תא ורקיעמ ללכ אל ,ם״ת ,האיציניוב וייחב

 ואבוה ןתחתו תוליפתה ןמ קלח טמשוה ,ט״צת הבוטנמ תרודהממ לחה
 ,ו״טקת תרודהמב קר הספדנ ל״נה המדקהה .ש״פ ןהיניב ,תורחא

 תיפרגוילביב האר .(ליעל המדקהה ןייע) היגמה לש ותמזוי תובקעב
 .26-23 'םמ ,םיסופדה

 ־ז60נב61*, >111§6111© 11168 0616112ר־6x10011(1 611;1, 1)61]כ21§, 1750, ע.1890 (144

 .ליעל 8 הרעה האר (145

 .45-41 'םמ ש״ע .תופסונ תורודהמו ב״רת ,ןישאטארק ,םיננר ףנכ (146

 .ן״רת ,אנליוו ,השמ רישי (147

 םיששמ רתוי וספדנ זאמו ב״עת ,אנידנאטשוק הנושארל ספדנ .בכ קרפ (148
 ,ותרודהמל שטייד ביל הדוהי תמדקה האר ורוביחו רבחמה לע .תורודהמ

 .23-3 'ע ,ג״כשת ,םילשורי

 .לוגרח (149

 .ב״ע חמ ,ב״צת ,םדרטשמא ,רסומ טבש (150



 ־ 35

 ןמו תויחה ןמ דומלל שי המכ...וכרד רישייהל דמלי םהמש...םיארבנה

 'ונליאו תורבדמ תורהנו םימו ץראו םימשמ םדא דמלי אל המל...תומהבה

 םיריכמו םיעדוי םלכש ",ישמרו 'יצקשו תופועו תויחו תומהבו םיבשעו

 ראובמכ ול ךיישה הרישה 'א לכ םוי לכב וינפל הריש םירמואו םארובל

 ^ ."וארוב תדובעב לשרתהל םהמ ערגי המלו הריש קרפ רפסב

 לש ותסיפתב הללכב םדאל םיארבנה תקיז יבגל תירוגילא הסיפת ונינפל

 .םסושפ יפל ש״פ ינונמה רואיב ךא ,ט״יבמה

 תסחוימה רתויב תידוס תיטסימ היצאטרפרטניאב שי דחוימ ןיינע

 טיישעבה יחבש רפסב .בוט םש לעב לארשי 'ר תודיסחה תעונת לש הדסיימל

 דומלל שקיבש ,ם״שעבה דימלת ,האנלופמ ביל הירא ׳ר ,"חיכומ״ה לע רפוסמ

 רתענ תכשוממ תוקמחתה רחאל .ובר יפמ םילקדו תופועו תומהב תחיש תמכח

 :ריבסהו ויתורצפהל ט״שעבה

 ינפ רוש ינפ אוה הבכרמבש עודי הנה .איה החיתפהו בטיה ראב ךדמלא אב"

 םדא ינפ אוה הנוילעה הבכרמבש רחבומה הנהו ,הירא יגפ רסנ ינפ םדא

 תוגרדמה תולשלתשהב הלעמ לש רושה ינפמו .ןותחתה םדאל תויחה ךשמנ הנממו

 ינפמו .הטמ לש תומהבה לכל תויחה ךשמנ םיבר םימוצמצו לולעו הלע ךרד

 והזו .הטמלש תופועל רשנ ינפמו .הטמלש תויחה לכל תויסה ךשמנ הירא

 יח לעב לכב הנוילעה הבכרמב רובדה יפכ יכ הריש קרפ דוס

 םכח אוהש ימ הנהו .תופועו תויח תומהבב הטמ הטמל לשלתשמ ןכ יח לעבו
52 1 

 לכוי הנוילעה הבכרמב הלעמ לש ושרש לע רבד לכב לכתסמו ותעדמ ןיבמו

 וללכ והז .תופועו תויח תומהבב רובידה ינפוא יטרפ לכ רבד אצוממ תעדל

 היה...ם"שעבה הנהו...תואלפנו תודוס ול רמא הזב םירבדה יטרפו רבד לש

 ונזאבו תחאה ונזאב םעמוש היהו םינוקיתו רהזב םירמאמ אררג בגא ול ראבמ

 ףוסבל .ייתוחישמ תויחו תומהב ךאיהו םיחישמ תופועה ךיא עמוש היה הינשה

 יטרפ לכ" ונממ חיכשהל תנמ לע ודימלת ינפ לע וידי תא ט״שעבה ריבעה

 ךממ חכשנו ,ךנואמצ תוורל תאזה המכחה ךיתדמל תאז לכ" ול רמאו "תודוסה
 ."ךתדובעמ הז ןיא יכ 153

 םהרבא ןב המלש ",ר לש ותודעש יפל ,יטנתוא יאדוב אוה הז רופיס

 ,בתוכ קציולמ המלש .ותוא תרשאמו תרזוח ,שטירזממ דיגמה דימלת ,קציולמ
 ."'ובו םילקד תחישו תופוע תחיש ותוא דמל ם״שעבהש" ובר יפמ עמשש 1 54

 תיטסימ היווחב ךורכו תירטוזא המינ ףופא ט״שעבה יפ-לע ש״פ "דוס"

 הלבקה תסיפת לש הידה וז המותס היצאטרפרטניאב תרכינ םנמא .תיטאטסכא

 יגולולגנאה גוצייהו םינותחתו םינוילע ןיבש תגרדומה תולשלתשהה לע תיתפצה

 יוטיבבו רתוי םימודק םייטסימ תודוסיב תעמטנ וז הסיפת םלוא ,םיארבנה לש

 .יתיווח

 .ב״ע טמ םש (151

 .א,ב הגיגח יפ־־לע (152

 יפמ .חפ-ופ 'ע ,ז״שת ,ביבא-לח ,יקצדורוה 'דהמ ,ט״שעבה יחבש (153
 .א״כשת תנשב תירבעה הטיסרבינואב ןוירנימסב יבשת 'י 'פורפ

 ורפסב םג הספדנ המדקהה .ב״נקת ,בובל ,בקעיל וירבד דיגמל ותמדקה (154
 ינדימעהש יבשת 'פורפל הדומ ינא .ח״רת ,אווקלאז ,המלש תרבד ,ולש

 .ךכ לע
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 םייתרוקיב תורעהו םינויד .5

 לש התוחתפתה םע ,םינורחאה תורודב ,ךליאו ם״יה האמה עצמאמ

 יעדמה סיסבה .ש״פ לע םייתרוקיב םינויד עיפוהל ולחה ,'ילארשי תמכח"

 ינפב אוה דמוע דימת אלו םינוידה לכב ןתיא וניא תיתרוקיבה השיגה לש

 תורעה אלא םניא םבור ;דחא ףיקמ רקחמ וליפא םהיניב ןיא .תרוקיבה

 ש״פ לש ותוהמ לע תויללכ תוסיפת ןהב תולפוקמש שי תאז םע .דבלב תורצק

 תורפסה ןמ תובושח תוליבקמ תואבומ ףא םידחא םינוידב .ורוביח ןמזו

 .תירבע-אל תורפסמו תישרדמה

 סופדבש ם״יבמה שוריפב רבכ תיתרוקיב השיגב ונחבה תמאה ןעמל

 לש ש״פ לע סומלופה ירבדב ןבומכ הלולכ תמייוסמ תויתרוקיב .ןושארה

 דודל וסוחייו ש״פ תומדק תא וללושב רקיעב ,1737 תנשב סלפטסירק רמומה

 .םיסופדב המלשלו

 םייהכריק לאפר לש ותמדקהב לארשי תמכח תפוקתב הנושארל רכזנ ש״פ

 ותפקתהל וסחייתהב .ך״רת תנשב םסריפש ,םימת בתכ וקת השמ לש ורוביחל

 ההדזמ ^^םירחא םייטסיפרומופורתנא םירוביחו ש״פ לע וקת השמ לש

 ,םיארקה לש ףויז השעמ אלא םניא ולא םירוביחש ,וקת לש ותעד םע םייהכריק
 ־ןח/־

 םיסב תרסחו תקמונמ-יתלב העדל ע .ורוביח לש ותובישח רקיע תא הב האורו

 .לארשי תמכחב ער ןיא וז יתרוקיב

 דלופואיל ידימ ש״פ לע הרצק המישר הדחייתנ לארשי תמכחב הנושארל
 תריש לע םיישרדמ תורוקמ חתיפ ש״פ רבחמש ,רובס ףל .1861 תנשב ףל 1 57

 1 *ס ־158
 -יא ךותמ ־".ןורשכ תרדענו םעט תרסח הרוצב ־ תורפהו ץראה ,םילבשה

 שוריפהש יפל ,חרזמב הארנכ יח רבחמהש ,רעיש ש״פ לש םימדוקה י״הכ תעידי

 .תפצב ם״יבמה י״ע בתכנ (ותעידי יפל) ןושארה

 תיתורפס הכרעה תמאה ןעמל איהש ,המישרב סקוד ביגה ולא תורעה לע

 םלוא ,אוה בגשנ ש״פב םולגה ידוסיה ןויערה ו^.יעדמ ןויד אלו אדירג

 .ארובה תא תללהמ האירבה לכ - ירסומ אוה ןויערה .ינונטק ויוטיב

 .הז ןויער לש תירוגילא תומלגתה םה םינונמהה

 ףסוי הירא ןב קחצי לש ותרעהב תנמתסמ תיסקודותרוא תיתרוקיב השיג

 תא וריכזהב .ח״כרת ,םייהלעדער ,לארשי תדובע ורודיסבש ש״פל (רב) בד

 ןכל םדוק דוע המסרופ ש״פל תסחייתמה הקסיפה .א קרפ ,ליעל ןייע (155
 .31 הרעה ,ש״ע ,ילומרכ י״ע 1847 תנשב

 .57 'ע ,(ך״רת) ג דמחנ רצוא (156

 1. 10ז\ז, 3611נז£§6 21גבר 18,1ט1וג418011611 5]כ1־0ס111ס1־8ס1111נ1§ וגנב<1 (157
 11116נל11־שנ181וגנב<16 , 137, 3611 01101101110 4 (1861), ע. 371-372

 ש״קלי יפ-לע עדרפצה חא ףא ףיסומ ףל .הרודהמל תורעהב ןייע (158
 אלו ,(ש״פ שארב ןייע) ופוג ש״פ אוה םש שרדמה רוקמ ךא ,םילהתל

 אלו ,תלטבמה ותשיג ךותמ הרעשל היה לוכי אל ףלש הדבוע ,רפיהל
 .םימודק י״כ לע תועידי רדעיהמ הב חכווהל היה יושע

 ."61116 01ג§6 8 01ע110116 ועב<1 וע1§635111011;6 ^6186" (159

 1. 311168, 1ןג11וג1־£6 3 0111011־5110116 4.]כ110נ?13111611 3, 361־61 (160
 .501111־8גב, 11נ1(1 5(1862), ע. 24-25
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 סיפייוזמ םייפארגיפאודבספה תוחפסנהש וסיע רב םיכסמ וקת השמ לש וגורטק

 ןגמ ךא ,ךורעה וחסונמ םסימשה ףא ןכ לעו דומלתב םאצמל ןיאש יפל ,םה

 לכשו האירבה תומלש עידוהל הנווכה אלא ,ללכ תונימ רבד וב ןיא״ש שייפ לע

 היה םאש דע תדחוימה ותדימו ותילכת דחא לכל שי...םיארבנה
 ."תאז לע םארוב תא םיללהמו םיחבשמ ויה רבדל הפ םהל 1 61

 תועמשמה תא אוה ןייצמ תיסקודותרואה תיססילאנויצארה השיגה ךרדכ

 .םדאל ש״פב הזונגה תירסומה תירוגילאה
62 1 

 .1873 תנשב רדיינשנייטש י״ע םסרופ ש״פ לע ןושארה יעדמה ןוידה

 ש״שמר ריכזמ ,וכרדכ םיידדצ םירוריבל םימעפ הגילפמה ,הרצקה ותריקחב

 םלוא ,רקסניפ לש תוינומדק יטוקיל יפ-לע םיחורי ןב ןומלס לש ותודע תא

 ךכב קפס אוה ליטמ ,ןומלסל םילהתל שוריפה לש וסוחיי תא ללוש אוהש יפל

 תא ש״שמר ריכזמ ןכ ומכ .םילשוריב תירישעה האמב רבכ עודי היה ש״פש

 תע יבתכב רוא וארש תודדובה תורעהה תא הרצקב רקוסו ,וקת השמ לש ותודע

 ותמישרמ רכינ קלח .רבכעו לותח ינונמהו םישרדמה ,תוחפסנה תורוקמ לע

 רוביחה לש ורוקמל רשא .יחמק לאומש לש ושוריפ רואיתל שידקמ אוה הרצקה

 םינמאנה םיחאה ,אפצלא ןאו׳יחא יבתכמ ש״פ עפשוה םאה רדיינשניימש ההות

 יחוכיו הבש ,העודיה םייח-ילעב תרגא הלולכ םהיחורגא ןיבש ,הרצבמ
 ,ארובה תא םיללהמה םייח-ילעב לש םיבר םירואיתו םדאה םע םייח-ילעב 163

 ידיב הנקתוהש ש״פ לש תינושל-ודה הרודהמב תילגתמ תיתרוקיב השיג

 הזארפאראפ הרקיע .1875 תנשב 164(םירפס רכומ ילדנמ) ץיומרבא י״ש

 ילדנמ לש ותמדקהב םלוא ,שידייב ש״פ לש ,יידמל תישפח ,תיטויפ תיתורפס

 תיעדמ הרוצ הרודהמל הוושמה תיתרוקיב השיג יוטיב ידיל האב ויתורעהבו

 ,תויעדמ תוטישמו םילכמ קחורמה ,ילדנמ הסנמ ותמדקהב .העודי הדימב

 תוחפסנה תא חתנמ ,ללכב םיארבנ תרישל םיידומלתו םייארקמ תורוקמ ררבל

 תוליבקמ לע עיבצמ ש״פ ףוגל תורעהב .וילוגלגו חסונה תלאש לע ההותו

 בהלנ דיסחכ .םיינושל םירוריבב ףא וחוכ הסנמו םישרדמבו דומלתב תודחא

 ותלוגס" ןונמה לכב אוצמל ילדנמ שקבמ היגולואוזהו עבטה תרות לש

 16"*,"ונינעל תואגה ארקמב הצילמו לשמ ךרד לע תשבלתמה. .. [ארבנ לכ לש]

 .םינונמהה תא שרפמ וז חורבו

 ,ש״פ לע ירמגל חספ תושרדה לע ורפס לש הנושארה הרודהמבש ,ץנוצ

 קרפב םשר ש״פ תא .1892 תנשב הינשה הרודהמב ומסרופש ויתומלשהב ולילכה

 .547 *יע ,ח״כרת ,םייהלעדער ,לארשי תדובע (161

162) 103-106 .?[ ,(1873)13 23 ,.61: 30111x8361־. 

 ינפל ש״פ רבוח קפס אלל .3 ףיעס ,ז קרפ ,ןלהל האר וז הלאש לע (163
 ךרוצ ןיא ש״פל תוימאלסיא תולבקה שפחל ידכ ןמינמאנה םיחאה יבתכ

 .ש״ע ,םהיבתכל אקווד תונפל

 םע...םילוקשו םיזורח םירישב תידוהי ןושלל םגרותמ הריש קרפ (164
 .1875 ,רימאטיז ,םעט בוט שוריפ םעו...החיתפ

 .16 ׳ע ,םש (165
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 ויתורכזהמ תודחא לע ריעה תורעהב ,ןויצ לכ אלל םידדובה םישרדמה ןיב 17
 .תורפסב 166

67 1 
 ־ש״פ לע םיכרעב .ש״פ לש ותומדקל םינעוסה ןושאר אוה ןייטשנזייא

 איבהו ,דומלתב םירכינ וידירשו ,"הקיתע אתיירב" וניערגש ותעד תא עיבה

 תירוגילא הסיפת - ש״פ תועמשמ תא ותסיפת .תורפסב ויתורכזהמ קלח
 .איה תיטקאדיד 1 68

 לע ףיקמה ורפסב .גרבצניג 'ל לש ויתורעהל עדונ ש״פ רקחל בר ךרע
 ,דחוימ קרפב תישארב השעמ רואיתב ונכות תא הצרה םידוהיה תודגא 169

 -םיידומלת תורוקמו תוליבקמ םירחאו רדיינשנייטש לע ףיסוה ויתורעהבו 170

 ,ונתרודהמב םיעקושמ םהמ םיברש ,ללכב םיארבנ תרישלו םינונמהל םיישרדמ

 אוה רובסכ .המודקה תירצונה תורפסה םוחתב תונוש תולבקה לע עיבצה ףאו

 ורוביח תלאש יבגל .ךכל תורוקמ איבמו ,אוה ידוהי ורקיעמ ןויערהש

 עפשוה אל םאה ,רדיינשנייטש ררועש הלאשה לע אוה רזוח ש״פ לש ותווהתהו

 .אפצלא ןאו׳חא יבתכמ הז קרפ

 תורוקמב םמודהו חמוצה ,יחה לש שנועו רכש לע ורמאמב הרצק הרעהב
 ותעד תא רציבוטפא עיבמ ,המוד הסיפח תומלגתהכ ש״פ אבומ ובש ,ל״זח 1 71

 דיעמ םגש יפכ" ,תרחואמה םינואגה תפוקתל קרפה לש ותוכייתשה רבדב 172

 ."יטסימה ויפוא

 ,רציבומפא לס ותרעהב דבלב זמרב רכזנש ,ש״פ לש יטסימה וביט לע
 תיטסימה תולכיהה תורפסבש היגולונמהב ונודב .םולש ׳ג הנושארל דמע 173

 ידיל האב ובש ,הבכרמה ידרוי לש קהבומ טסקטכ ש״פ תא אוה ריכזמ המודקה

 1. 211112, 1)16 §01:1;63<116נ131:110נ16נ1 ¥0ע1נ1,£§6 161• 1ז1(16נ12, (166
 'דהמ ,לארשיב תושרדה ,ץנוצ=] 81.1(1., 1892, ע. 297
 .[(45 הרעה) 432-431 'ע ,142 'ע ,ד״ישת ,םילשורי ,2קבלא 'ח

 בתכמב ץנוצ י״ע ורסמנ ףסונ רוקמ תפסותב ש״פ לע ולא םיטרפ
 ,הינשה הרודהמל רנילרב תורעה האר ,1869 תנשב דוע רנילרבל

 .ליעל 37 הרעה

 ,םישרדמ רצוא ; *ז.1>. £1361181:6111, 11 (1907), ע. 294-296 (167
 רצוא ;(רב פ״ע טסקטה אבומ םש) 525-522 'ע ,ב ,ה״ערת ,קראוינ

 ,(ה״צרת) י,לארשי רצוא ;415 'ע ,ז״ערת ,קראוינ ,םיגהנמו םיניד
 .114-113 ׳ע

 אצי ש״פש ,ריעמ ם״יבמהו ובלא חסונ תירוגילאה תונשרפה דבלמ (168
 ,םיווש םלוכ יכ םירחאה םיארבנה לע םדא האגתי אלש" תורוהל
 רצוא האר קרפה תא חתופה שרדמה תובקעב ,"הריש םירמוא םלוכ

 .םש ,לארשי

 1. 0±112וכ6בר^, 1116 16§6נב18 01 1116 יז6ו/\ז8, 1, 111118,<161ע1118. (169
 .(1909), 195410, ע. 42־46

 .194-192 תורעה ,62-60 'ע ,71 955 ,(1 925) 7 ,םש (170

 7. ^ע10^1126ע, 1116 1*6\ו\ז8ע(11נ1£ 8111(1 £111118111נ1§ 01 81111118.13 (171
 811(1 111811111181:6 01)^6 01:8, 1117011 3(1926), ע. 128-129; 11. 24

 .(ע. 129-130)

 ,ליעל האר ,יתבר הלכ תכסמב ש״פ תא םתוחה שרדמה לש ודוביע יפ-לע (172
 .דבלב 16נד111נ1וג3 81 3־116111 אלא הניא וז הייארש ןבומ .א קרפב

 .62 ׳ע ,141 (173
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 הייארו וארובל הגופה ארבנה לש תירוקמה ןושלכ ןונמהה תסיפת יוטיב

 תא ףושחל שקבמ אוהש םע ,ש״פל ונאובמ .הזכ ינוזח םלוע לש תיאובנ

 יכוהל הסני ,ןאכמ ודוביע ךרדו ויתורוקמ תאו ןאכמ ש״פ לש וילוגלג

 .וז העד

 אוה ש״פש ,ותעד תא (קינטולז) עדיבא ד״י הווחמ תידדצ הרעהב
174 

 .,,'הי ללהת המשנה לכ' םילהת לש ןורחאה קוספה לע שרדמ"

 והיעשיל יש ,השדחה ונתורפסב ביטימל בוט לומג םולשתו הבוט תרכה (174
 שודמ תא טוקליה םנמא איבמ הז קוספ לע .135 'ע ,ז״טשת ,ביבא-לח

 שחרתמ השעמה רופיסש ללגב תאז ךא ,ש״פ תא חתופה ,עדרפצהו דוד
 ןונמהכ הז קוספ אבומ ופוג ש״פב .םילהת רפס תא דוד םייסש רחאל

 :גדרמשמא סופדמ לחה ,םיסופדה קרו ,םינונמהה עצמאב ,ש״ע ,הדלוחה
 תחיתפ םצע תאז םע .םיכורעה םהיחסונב ש״פ תא וב ומתח ,ב״נת
 בותכה .עדיבא לש ותעד תא ששאל תמאב הייושע ל״נה שרדמב ש״פ

 2צ" הרעה האר םלוא .ש״פ לש ותיצמת םנמא אוה םילהת תא םתוחה
 .ינוציחה א״נק רומזמ לש ונכות לע ,ןלהל



 ־ 40 -

 יגרוטיל טסקטב הריש קרפ .ג קרפ

 ,רירב .ורמואהו וב קסועה חבשב םיגילפמה ,תוחפסנ ופרוצ ש״פ ףוסב

 םבורש דוע המ ,םייפארגיפאודבספ םה ,םיאנתל םיסחוימה ,ולא תוחפסנש
 ,הארנ םליא .שרדמבו דומלתבש םייאנת םירמאמ יעטקמ ואלכוהו ובכרוה 175

 םירוביחבש תונושלל םנוימד .יידמל המודק הפוקתב ש״פל וחפסנ םהש
 .םתומדק לע םירומ רתויב םימודקה י״הכב םתואיצמו םימודק םייטסימ , ״ 17^

 םיחבשמ ,םיחסונהו י״הכ בור יפל , [ג]ו [א] חפסנ ,ולא תוחפסנמ םיינש

 "רמוא״ה לע םהיניבמ ישילשהו ,ש״פב ייקסוע״ה לע גלפומ רכש םיריתעמו

 תרימא תא םיעטמ ,הזינגה ןמ הניו י״כ ,רתויב םימודקה י״הכמ דחא .ש״פ

 לכ״ל אוה ףא םחייתמ וחסונב [ג] חפסנ .וב קוסיעה תא רשאמ רתוי שייפ

 קרפ רמואה לכ" ;םיפסונ םיחבשו תוחטבה וירחאל ףיסומ ףא אוהו ,"רמואה

 לכ...דוד 'סאש תוחבשותו תוריש לכ רמאש וליאכ 'תכה וילע הלעמ וז

 יבג לע ןברק בירקמש שיאל המוד םויו םוי לכב וז הריש קרפ חבשמה

 ,יביטאלפמטנוק קוסיעל דה אופא שי תוחפסנה יחוסינב .'וגו ,,...חבזמה

 הרורב החכוה שי םודקה הניו י״כנ .וב יגרוטיל שומישל םגו ש״פב ינויע

 [ב] חפסנב .ינויעה שומישה רשאמ רתוי וב שגדוהש ,יגרוטילה שומישל

 ינשכ ,הז י״כ .ש״פל רשק לכ אלל ,ללכב הליפתה לע רמאמ הז י״כ בברשמ

 ןייצמ ,יזנכשאה חסונהמ דחא י״כו ידרפסה (א) חסונמ רתוי םירחואמ י״כ

 ."םויו םוי לכב" ש״פ לש ותרימא תא

 הליפת רדגב םימייוסמ םיגוחב שמיש ש״פ יכ ,עמתשמ ולא תוחפסנמ

 וסחוי יכו ,תיעישתה האמה ינפל דוע ,המודק הפוקתב רבכ תימוימוי תדחוימ

 י״כ ,ש״פ קתעוה ובש רתויב םודקה י״הכ םנמאו .תודחוימ תולוגס ותרימאל

 סרטנוק אוה ,תירישעה וא תיעישתה האמב בתכנש ,(כ) הזינגה ןמ ,'גדירבמק
 ך 77

 הייאר שמשמ אוהו ,לארשי־ץרא לש הליפתה חסונ לע םסובמה ,םיטויפ

 ,תילארשיצראה תרוסמב הארנכ ורקיעמ ,יגרוטיל טסקט ש״פ לש ותויהל תכתוח

 .הליפתה ירדסב ןבומכ בלוש אל יכ םא

 םילהת ירומזמש ,םינוש םיבותכמ ותבכרה ,ש״פ לש ינונמהה ויפוא

 תא ריבסהל םייושע יוטיב ידיל וב אבש ימסוקה חבשהו ,ירקיעה םרוקמ

 קרפ חמצ ורקיעמש ,תורשפאה לע זומרל ידכ םהב שיו ,הליפתל ותכיפה

 ואצומ תלאשב ונתריקח .היגרוטילכ ,תירופיסה ותרגסמ אלל ,הז םינונמה

 .ללכה תלחנ התיה אל וז הליפתש ,ירב ךא .וז הלאש ריהבהל הדיתע ש״פ לש

 ש״פ לע תונושארה תויודעה יפל .דבלב םצמוצמ גוחב החיה הגוהנ םתסה ןמ

 .םיאקיטסימ יגוח ןיב תחוור התיהש ,רבתסמ

 הכותמש ,ש״פ לע וקת השמ לש וגורטקב ,זנכשאמ הנושארה תודעב

 ־יגרוטילה וביטל זמר לכ ןיא ,זנכשא ידיסח תיירפסל ותוכייתשה תעמתשמ

 בותכו" ;וב יביטאלפמטנוקה קוסיעה םעטומ תוחפסנה תרכזהב ,אוה ךופהנ

 אקוודש ,המוד םלוא ."ךכו ךכל הכוז דימת וב הגוהש ימ לכ ופוסב

 .הרודהמב תוחפסנל 1 62-1 53 תורעה האר (175

 .ןלהל ו קרפו ,160 הרעה ,ש״ע (176

 .כ י״כ ,ג קרפ ,ב אובמב ורואית האר (177
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 הליפתכ ש״פ לש ותוטשפתהל םרוגה תא אוצמל שי זנכשא תודיסח יגוחב

 .זנכשאב תוליפת יצבוקלו םירוזחמל ותרידחלו תדחוימ

 םסקסכ הליפת רדסב ש״פ לולכ וב רשא ,ונידיבש ןושארה י״הכ
78 1 

 ,זנכשא חסונ רצוקמ רוזחמ אוה ' ,(מ) דרופסקוא יייכ ,קהבומ יגרוסיל

 תוליפת לש טוקלי ךותב וב קתעוה ש״פ .ךרעל [1289] ט״מ תנשב בתכנש

 היקזח ,והילא תליפת ,םיקוספ ׳יע ,ןוצר יהי תוליפת ללוכה ,תודחוימ

 .דיסחה לאומש 'רל י״הכב סחוימה ,דוחייה ריש ,םידיסח 'םמ םיקוספ ,דועו

 ריש ,םידיסח 'ם טוטיצ .זנכשא תודיסחל הקיז הלגמ הז תוליפת רורצ
 ,דיסחה הדוהי 'ר ינפל המ ןמז זנכשא ידיסח יגוחב רבחתנש ,דוחייה 179

 יטוקיל םג ילואו י״הכב ול תסחוימה ךרד תליפת ,ול םחוימה דובכה ריש

 תודיסח יגוחמ י״הכ לש ואצומ לע עיבצהל ידכ ןבומכ וב ןיא םיקוספה

 תורוהל אוה יושע ךא ,י״הכ תקתעה תעב םלועה ןמ רבכ הלטבו הרבעש ,זנכשא

 ,תמא .ולא םיגוח שמישש ,תודחוימ תוליפת ץבוקל הרישי-יתלב הקיז לע

 ונאשמ םלוא ,ירקמ תויהל יושע ןהמע ש״פ לש ותכירכו הז תוליפת ןומיז

 ,זנכשאמ ,רתוי םירחואמ ,םיפסונ םייגרוטיל יייכב וב םילקתנו םירזוח

 תודיסח יגוחב םנמא הישרש רשא ,הכורא תרוסמבש ףוריצ וב תוארל ןתינ

 .המצע זנכשא
80 1 

 זנכשא גהנמ רודיס שארב ש״פ קתעוה ד״יה האמה ןמ ןסיג י״כב

 ריש תא תללוכ וז הדיחי .רחשה תוכרב ינפל תודחוימ תוליפת םע דחי
81 1 

 י״כב .ש״פו (הכרעמה רדס) שירפמ ןקזה והילא ונבר רדס ,דוחייה
82 1 

 דוחייה רישל ךומס ש״פ קתעוה ,ד״יה האמה ףוסב זנכשאב בתכנש ,ןודנול

 ףא .ןוצר יהי תוליפתו םיקוספ ב״ע ,(ןסיג י״כב ומכ) הכרעמה רדסלו
181 

 ל ע םסובמה יקלח שוריפ םע זנכשא גהנמכ הליפת רודיס '־,סיראפ י״כב

 ,םמרוומ רזעלא 'רו דיסחה הדוהי 'ר

 תוליפת ףסוא ןיב ש״פ קתעוה ,ךרעל (1390) ן״ק תנשב זנכשאב בתכנש

 ,"ד י ס ח ה ונבר רדס" ,"םיקוספ םיעבש" ראשה ןיב ללוכה ,תודחוימ

 ומכ (םידחא י״כב דיסחה הדוהי 'רל םחוימה) ןוצר יהי תוליפת אלא וניאש

 םשל שאר םהו" ן״ונב ןימייתסמו ןיליחתמה םיקוספו דרופסקוא רוזחמב
 רורצ ךותב ש״פ קתעוה ןדייל י״כב .יגאמ חכ םהל סחוימש ,"שרופמה 1 84

 דוחייה רישל ךומס ,תישעמה הלבקהו הלבקה ךרד לע ןבור ,תודחוימ תוליפת

 .דובכה רישלו

 178) .םש ,םש ורואית האר

 סיסבה ,ןד 'י ;215
 .24-23 ׳ע

 'ע ,הלבקה תישאר ;108 ׳ע , 11 ,םולש
 ,זנכשא תודיסח לש רסומה תרותל ינויעה

(179 

 180) •צ י"כ ,ש"ע

 הז רדסכ םוי לכב ורמואהו"
 ןקזה והילא 'רו הכרעמה

 ש" פ ב
 רדס לע

 תוחפסנה ןושלכ םש רמאנ וילע
 ."אבה םלועה ןב אוהש חטבומ

 .ב אובמל ב120 הרעה האר

(181 

 182) .ו י״כ ,ש״ע

 183) .ב י״כ ,ש״ע

 184) .פ י״כ ,ש״ע
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 תוליפתבו דיסחה הדוהי 'ר יגוחמ םייטסימ םיטויפב ש״פ לש ותוכרכיה
 -1 ס ש

 רוקמכ זנכשא תודיסח לע תזמור '0עזנכשאמ םייגרוטיל יייכב ול תוסחוימה

 הפוקתב זנכשא יבחרב תוחפל ,ותרימא גהונ תוטשפתהו תדחוימ הליפתכ ותצפה

 רוקמש ,קפס ןיא םוקמ לכמ .םייטסימ-יתלב םיגוחב םג ,רתוי תרחואמ

 י " ה כ לכש יפל ,היה דחא םייזנכשא םייגרוטיל י״כב ש״פ לש ותללכה

 חסונ םירסומ ,צ פ סמוב י״כ ,זנכשאמ םימודקה

 לדבנה ,וגתרודהמבו יטנגה וננוימ יפל (ב) חסונ אוה ,ש״פ לש דחא

 הארנכ היה הז םודק רוקמ .(א) ידרפסהו (ג) יחרזמה חסונהמ טלוב ןפואב

 תודיסח יגוחמ ,ליגרה הליפתה רדסל ץוחמ ,תודחוימ תויטסימ תוליפת ץבוק

 .זנכשא

 הלבקב ש״פ לש תויטסימה תויצאטרפרטניאה ףאש ,תעדה לע לבקתמ

 תלעב הליפתכ ותצפהל ומרג ,יגרוטילה וביטל זמר ןהב ןיאש םגה ,תידרפסה

 ש״פ .ללכ םייגרוטיל םניא ש״פ לש םיידרפסה יייהכ יכ םא ,תירטוזא תועמשמ

 ,ו״טה האמה ןמ (ה) דרופסקוא י״כב ןוגכ הלבקב םיצבק ךותב םנמא קתעוה

 .הליפתכ ושמשל והשלכ ןויצ אלל ךא ,ךרעל ז״עק תנשמ (ג) ןקיטאו י״כבו

 םישוריפב םג .דרפסב ש״פ תרימא הגוהנ התיה אל תמאבש ,ןכתי ךכיפל

 רכז ןיא א״בטירהו ובלא ,יחמק לשמ םייטסילאנויצארה םיידרפסה םירבסההו

 "קסועה" ןושל ריכזמ תוחפסנה לע וריעהבש ,יחמק לאומש אקווד םלוא .ךכל

 האירק לע ושוריפל אובמב רפסמ ,תינויעה התארוה תא םיעטמו דבלב

 ,יחמק לאומש 1**י. [1346] ז״ק תנשב םירופכה םויב ש״פב
87 1 

 אלו האירק לע שוריפב רבדמ '׳,ובשומ םוקמ תא ןוכנ לא םיעדוי ונא ןיאש

 ןיינע ררועמ ,הליפת ורקיעש ,רופיכ םויב האירקה יותיע םלוא ,הליפת לע

 .הרתופל ונידיב ןיאש ,ההימתו דחוימ

 היה תידרפסה הלבקב ש״פב קוסיעהש ,ךכל הייאר לכ ןיא יכ ,ונרמא

 תאז תמועלו ,ללכב דרפסב הליפתכ אוה שמיש יכו ,הליפתכ וחוטשפתהב ךורכ

 יגוחב ו״ט-ג״י תואמב םייזנכשא הליפת ירדסב ותצופת תא תולתל שי יכ

 האמה ףוסמ לחה יגרוטיל טסקטכ הבחרה ותצפה תא םלוא .הארנכ זנכשא ידיסח

 .תיתפצה הלבקה תוכזל ףוקזל שי לארשי תוצופת לכ ברקב ךליאו ז״טה

 התיה הכורכ וריבודרוק השמ 'ר ידימ ש״פ לש תילבקה היצאטרפרטניאה

 .םיימסוקה םיכילהתה לע העפשה תלעב תיטסימ הליפתכ יגרוטילה וכרע תמעטהב

 ,חרזמב וצופנש ,וידימלת יבתכו ,י״ראה לש ותרותב רתוי דוע שגדוה הז דצ

 וז תיטסימ הליפת רמול תובהלנה ויתוצלמה תא ףא וציפה ,זנכשאבו הילטיאב

 הליפתל רתוי רחואמ ש״פ תא וכפהו ,היתונווכ תעידי ךוחמ ומויב םוי ידמ

 ןמ (5 'םמ ,א קרפ ,ב אובמ האר) 111011. 185 דרופסקוא י״כב (185
 םיגהנמל תופיפכב ש״פ קתעוה ,ז״טה האמה לס היינשה תיצחמה

 .זנכשא תודיסחב הארנכ םרוקמש תוארטמיגו

 . [0=] ח,ז י״כ ,םש ואולמב רואיתה האר (186

 .106 הרעה ,ש״ע (187
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 .םילבוקמ ידיב וכרענש םירודיסבו םיילבק הליפת יצבוקב יידמל תחוור 1 88

 תרימא לע (וייחר יבתכ ךותמ) י״ראה ירבד ואבוה םיבר םידחוימ םישוריפב
 רמול ריהזמ יייראה יבתכב יכ הריש קרפ רמול וניגהנמו" .םוי לכב שייפ 1 89

 םירחואמ י״כב .ב״נח תנשב רציבוחופ ל״י בתוכ *יסוי לכב הריש קרפ 1 90

 ףוסב ומכ ,הלבקה חורב ופוסב וא ש״פ שארב תודחוימ תוליפת ופסונ םירחא

 הקירפא ןופצמ הלבקה ד״ע םינוקיתו תוליפת ץבוק ו^,803851 םילשורי י״כ

 ילעבב תומשנ לוגלג לע תדחוימ הליפת שייפ ףוסב הקתעוה ובש ,ח״יה האמה ןמ
 .םייח 1 92

 זנכשא גהנמכ רודיס אוה ,ש״פ ספדנ ובש ,ןושארה רודיסה ,תמא
 ,ןכתי .םולכ אלו הלבקלו ול ןיא ,ז״טת ןיימד םרופקנרפ ,ןילופו 1 93

 אל .דבלב תיתפצה הלבקה תעפשהב ש״פ תרימא גהונ תא תולתל ןיאש ,אופא

 ועדי ,תויטסימ תורותמ םיקוחר ,םיידומלת םיינבר םיגוחב ףאש ,ענמנה ןמ

 ש״פ לש םייפוסוליפהו םיידומלתה םישרפמה לש םתוענמיה םלוא .הז גהונ

 ש״פ תא שריפש ,ינארטס ףסוי ןב השמ תמגודכ יגרוטילה ושומיש תא ןייצלמ

 ,ופוג הבשומ םוקמב אלא ,תיתפצה הלבקה לש תרצויה התוליעפ תפוקתב קר אל

 האב ל״נה זנכשא גהנמ רודיסב ש״פ לש ותללכהש ,הארנ .וז תורשפא תרערעמ

 הארנכ ש״פ רדח םהילאש ,די תביתכבש םייזנכשא םירודיסו םירוזחממ השרומב

 אובמ האר םירחואמ י״כב הלבקה חורב תודחוימ תוליפת יצבוקב ש״פ (188
 .29 ,26 ,21 ,18 ,11 ,7 'םמ ,י״כ לש היפארגוילביב ,א קרפ ,ב
 ,גארפ סופדב הלבקה ד״ע תוליפת ץבוקב הנושארל ש״פ אבוה סופדב
 ירבד יפל ;8 'םמ ,םיסופדה לש היפארגוילביבב ,ש״ע) ז״ית ךרעל

 ,(תילבקה היצאטרפרטניאה תא ריכה רידהמהש רבתסמ םש ש״פל רבסהה
 'םמ) ד״נת ,האיציניו ,(12 ׳סמ ,םש) ב״נת ,םדרטשמא סופדב ןכו
 דועו (19 'םמ) עיית ,האיציניו ,(18 'םמ) ד״מת ,ךאבצלוז ,(15

 רעש רודיסב ,ז״עת תנשב הנושארל ללכנ הלבקה ד״ע רודיסב .(ש״ע)
 רודיסה רידהמ היילשה דכנ י״ע ש״פ ףרוצ ונחכוהש יפכ ;היילשל םימשה

 ןיטלפ ,ןדמע בקעי לש ורודיסב ללכנ ןכמ רחאל .(20 'םמ ,ש״ע)
 םירודיסבו (27 'םמ) ה״קת ,אנוטלא ,(בקעי תיב ךותמ א״ח) לא תיב

 ,ונרוויל ,םידרפסה גהנמכ בקעי תיב רודיס ןוגכ ,רתוי םירחואמ
 .ג״רת

 'םמ ,םש) א״כת ,הבוטנמ ,יסיליצנומ לאילמגו היננח שוריפ ןוגכ (189
 דועו (10 ׳םמ ,םש) ד״כת ,האיציניו ,גרבשלוקיג ןועמשו קחצי ,(9

 .בורל

 .א״ע,מ ,ב״נת ,גרובמה ,א ,םימכח ירבד (190

 .21 ׳םמ ,י״כ לש היפארגוילביב (191

 םי נ וממה...ךיתובכרמ ינפל ןנחתהלו תולחל יתאב" :ב-א 30 ףד (192
 ...יתונועב לגלגתהל...ילע רזגנ הלילח םא...תומשנ לגלגלו ףרצל

 ...הירא ינפ תולחל יתאב .האמט היחב ש״כו הרוהט היח הזיאב
 ךלמ אוהש הבכרמבש רוש ינפ אוהש ץ״תי ג״בא ינפ תולחל יתאב

 יניינעב ש״פ תא ךרוכה יל עודיה ידיחיה רוקמה הז ."...תומהבה
 רקשלא השמ המלע לש וטויפ תא םירמוא היילשה רודיסב .לוגלג

 "דחאכ םלכ ןודיגי ןודיעי הטמו הלעמ יאורב לכ" הלבקה ד״ע
 םש תלאש לע ;א״ע,גי ,ז״עת ,םדרטשמא ,םימשה רעש) ש״פ םדוק

 ,ט״פרת ,קראוינ ,ב ,טויפהו הרישה רצוא ,ןוזדיוד ׳י האר ןטייפה
 .(282 ׳םמ ,476 'ע

 (16 'םמ) ש״פ ובו ה״סת ,ןילרב ,זנכשא גהנמ רודיס .7 'םמ ,םש (193
 .וז הרודהמ לע דסוימ
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 מ״דפפ רודיסבש ס״פ חסונ תניחב םנמאו .התעשב זנכשא תודיסח תעפשהב

 םייגרוטילה יייהכ תצובק חסונ ,ונתרודהמב (ב) חסונמ ורוקמש הלעמ

 ,הארנ םוקמ לכמ .הז גוחל הקיז םילגמ,וניארש יפכ ,םבורש ,זנכשאמ

 הליפתכ םוי לכב סייפ תא רמול זנכשא ימוחתב רתוי המודקה תרוסמהש

 יבתכ ונקהש םוסרפהו ,ירמגל החכתשנ אל ,הדיצב גלפומה הרכשש ,תדחוימ
 .טשפתהלו שדחתהל הל עייס יטסימ יגרוטיל טסקטב שייפל לטיו 1 94

 רשפאש יפכ תרחואמה תודיסחה יגוחב רתוי רחואמ הגהנ ש״פ תרימא
 .םידיסח ירופיסבו ט״שעבה יחבשב ותרכזהמ קיסהל 1 95

 ,דבלב םילבוקמ תלחנ שייפ רמול גהנמה היה אל בוש רחואמ רתוי

 תנשב .תילובמסו תיטסימ תועמשמ לכ אלל ,םיידומלת םיגוחב םג עדונ אלא

 םוסרפל הכזש לארשי תדובע ,רב לש ןקותמה ורודיסב ש״פ ספדנ ח״כרת

 ספתש םוקמב הדוסי וז תיללכ תוטשפתהש קפס ןיא םלוא .הבחר הצפהלו בר

 .דחוימב תיתפצה הלבקבו ,הלבקב ש״פ

 םימודקה םייגרוטילה םיצבקבו םירודיסב ש״פ לש ויתוקתעה תומוקממ

 אוה חפסנ תדחוימ הליפתכ .ותרימא דעומ לע רורב רבד דומלל ןיא זנכשאמ

 ,(הכרעמה רדסו) דובכה רישו דוחייה ריש ומכ ,תירחש תליפת רחאל םתסה ןמ

 ,זייטת מ״דפפ ,סופדבש ןושארה רודיסב .ומע תחא הפיפכב דימת וקתעוהש

 גהונ יבגל ןויצ לכ אלל ,חספ לש הדגה ינפל ,הליענ תליפת רחאל ש״פ ספדנ
 ןיב ש״פ ספדנ ,ריעל ז״ית גארפ ,רפוס ביל ןב רזעילא 'דהמב .ותרימא ו 97

 ,םימשה רעש היילשה רודיסב .ייפילהת רחאו םדוק םרמואל*' תושקבו תוליפת

 ןכתי .ארמזד יקוספ ינפל ,רקובה תוגהנה רחאל ש״פ אבומ ,ז״עת םדרטשמא

 יייראהו ק״מר יגוחמ אציש ,םילבוקמה גהנמ תא םנמא ףקשמ הז םוקימש

 , [אייח ,בקעי תיב] לא תיב ןיטלפ ,ןדמע בקעי לבוקמה לש ורודיסב ףא .תפצב

 .הז םוקמב ש״פ אבוה ,ה״קת ,אנוטלא

 םייזנכשאה יייהכב הכרעמה רדסו דוחייה יריש םע ש״פ לש ותכירכמ

 ןיא םלוא .עובשה תומיל קלחל וגהנ ותוא ףא יכ ,קיסהל הרואכל ןתינ

 שייפש י״כ םימודקה י״הכ ןיבמ שי םנמא .ךכ לע דיעהל ידכ וללה יייהכב

 לש ורדס לע ןוידב ,ןלהל הארנש יפכ ,םלוא ,תודחא תודיחיל םהב קלחנ
 תוינרוצ ןניה ולא תוקולח ,תיתרוקיבה הרודהמל אובמב ותקולחו שייפ 1 98

 םימודקה יייהכ יחסונמ הייאר לכ םג ןיא .עובשה ימי תששל תופפוח ןניאו

 אוצמל ושקיבש יפכ ,האירבה רדס יפל םינונמהה ירמוא לש תנייוממ הקולחל

 דסוימה ,תמדוקה הרעהב רכזנש א״סת ,ןילרב ,זנכשא גהנמכ רודיסה (194
 ,הנש התואב תפסונ הרודהמב ףא אצי ,ל״נה ז״טת מ״דפפ תרודהמ לע

 םע שייפ אבוה וז הרודהמב .(17 'םמ ,ש״ע) רתוי ןטק טאמרופב
 .תיתפצה הלבקה ךרד לע רבכ דסוימה ,לאומש ןב ןרהא לש ושוריפ

 ריעמ יונ 'ד רייד .ונתדובעל וטומהו 4 ףיעס ףוס םדוקה קרפה האר (195
 סייפ רמול ודיפקה (הימולוק) היצילג חרזמב ץינ׳זיו ידיסחש ,יל

 .הינשה םלועה תמחלמל דע ומויב םוי ידמ

 .47 'סמ ,םש ,ב אובמב היפארגוילביבה האר (196

 .8 ׳םמ ,ש"ע (197

 .ח קרפ ,ב אובמ (198
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 הסונ יפל םיקרפ הששל שחפ תקולח ־־.םירחואמ םירידחמו םיכרוע ש״פב
 ,ברועמו יסקלקא חסונ אוהש ,ןושארה סופדב ט״יבמה איבהש ינש 200 . ״

 תומי תששל הקולחכ רתוי רחואמ השרפתנ ילואו םיבר םיטופדב הטשפ
 יצבוקבו םירודיסב הז גהנמל תויודע לכ ונידיב ןיא םלוא ,עובשה

 .תוליהתה

 לכו 242 הרעה ,ב אובמב הז ןינעל ןייטשנזייא לש ותרבס האר (199
 .םש ןוידה

 .ו,ה םיקרפ ,םש םייטנגה םינוימה תואצות האר (200
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 ל״זח תורוקמב םיארבנ ינונמה .ד קרפ

 תריש ,םיארבנה לב יפב ארובה לש וחבש רבדב ןויערה לש ודוסי

 םירויצב ורוקמ .ארקמב רבכ עובס ולוכ םוקיה ינונמהו תימסוקה ללהה

 ח״מק קרפ - רתויב קהבומה ויוטיב .יאובנ וא יטויפ םותאפבש םיירופאטימ

 תא וללה ,הי וללה" :ש״פל תובר תויונשרפל אצומ-תדוקנ שמישש ,םילהתב

 יבכוכ לכ והוללה ,חריו שמש והו ללה...םימו רמב והוללה ,םימשה ןמ 'ה

 ...תומוהת לכו םינינת ץראה ןמ ׳ה תא ולל ה...רוא

 .םיזרא לכו ירפ ץע תועבג לכו םירהה .ורבד השע הרעס חור
 םירוחב •••ף נכ רופצו שמר המהב לכו היחה 201

 היינפ .(גי-א,חמק םילהת) "*׳ה םש תא וללהי םירענ םע םינקז תולותב םגו

 תיארקמה הרישה ךרדכ ,תירופאטימ אלא ,תילולימ הניא התארוה ,וז תירוטיר
 םיארבנהו עבטה ירדס ;םייומידו םיירופאטימ םירויצב שמתשהל הברמה 202

 אוה יעבט .הנומאה זע ןטייפה לש ונוימד טהלב ארובה לוליהב םדאל םיפתוש

 עטק היה אל םנמאו ,וטושפ יפל ספתיהל היה יושע הז יטתאפו יטויפ רואיתש

 תוארקמב אצויכש ,םיגיבה ימי לש םייטסילאנויצארה םישרפמל חונ הז
 א203 20^,ןםושפ ידימ והואיצוה םייפרומופורתגאה

 דומעל םוקמה ןאכ אלו ,ארקמב תוחוור האירבה לש תויצאקיפינוסרפ

 ך״נתב תוחיכש וז ןיעמ ללה תרישב תוכורכה תויצאקיפינוסרפ םג ךא .ןהילע

 יכ םימסה ונר" ;יטמרד יטויפ טסקטנוק לס תירופאסימ יוטיב ךרד ןה דימת

 'ה לאג יכ וב ץע לכו רעי הנר םירה וחצפ ץרא תויתחת ועירה 'ה הסע

 םחנ יכ הנר םירה וחצפי ץרא יליגו םימש ונר" ,(גכ,דמ היעשי) "...בקעי

 "רעי יצע לכ וננרי זא וב רשא לכו ידש זלעי" ,(גי,םמ םש) "...ומע 'ה

 וניאש ,ינוציחה אנק רומזמ דמוע הז רויצל רתוסו רומג דוגינב (201
 םינש ינפל דע עדונש ,הז רומזמ .הרוסמה חסונב םילהת ׳םב לולכ
 הלגתנ ירוס טסקטבו המגלווהו םיעבשה חסונב וימוגרתב קר תודחא

 3821<161י8, 1*8. 151 ךאר .ןארמוקב ירבעה ושובלב הנורחאל
 רמוחה לכ םוכיס . 111 110נ?88., 2.4וו\ז 75 (1963), ע. 73-86

 ,ןארמוקמ תירבעה ןושלב םיינוציח םירומזמ ,ןומלט ׳ש האר וילע
 אב ,דוד יפב רשומה ,הז רומזמב .234-214 ׳ע ,(ו״כשת) הל ץיברת

 רונכ יחועבצאו בגוע ושע ידי" :ךופה ןויער יטויפ יוטיב ידיל
 /תועבגהו ול ודיעי אול םירהה ישפנב ינא יתרמא/דובכ ׳הל המישאו

 ימו דיגי ימ יכ/ושעמ תא ןאצהו ורבד תא םיצעה ילע ודיגי אול
 <,(219 'ע ,םש ןומלס לש ותקולח יפל ה-ג) "ושעמ חא רפסי ימו רבדי

 רבדה לטומ ,ארובה תא םיללהמ חמוצהו יחה ,עבטה ירדס ןיאש יפל
 ׳ע ,םש ,ללה התארוהש ,ןושלל ןומלס לש ויתורעה האר .ררושמה לע

 וילע רפוסמה תא תמאה ןעמל תפפוח דוד לש וז "תוראפתה" .222
 אוהה שרדמב עדרפצה לש התבוגתו ,ש״פ חא תחתופה תירופיסה תרגסמב
 רופיס .םימוגרתה יחסונב םילחת ׳ם תא םתחש ,הז רומזמ הפי תמלוה

 !םילהת ׳ם תא דוד םייסש רחאל שחרתמ ש״פ תא חתופה שרדמב השעמה
 הייושע ,םילהתב ןורחאה קוספה לע אוה שרדמ ש״פש ,עדיבא לש ותרבס

 .םילהת לש םיעבשה חסונ חא רחוי הפי םולהל

 (115-80 'ע) ג קרפ ,ב״כשת ,םילשורי ,ותומדכ ארקמה ,סייו ׳מ ןייע (202
 :.במ וניא סייו .(80 ׳ע) הרופאטימה לע רזייק לס וירבד רקיעב ס״ע

 לסמל האר ,תורפסה תרותב םילדבנ םיגשומ ,יומידו הרופאמימ ןיב
 ,ז.!. 31111)16ע־, ©!ס־^סנב&נלע־ 0£ ו/\ז01־1<1 11161י81;111,6, ע6ו/\ז ¥01*,

 .1953, ע. 268-9

 םדאה ינבל היינפכ והושריפ יחמק לאומשו ק״דר ויתובקעבו ם״במרה (203
 לאומש ,3 ףיעס ,ב קרפ ,ליעל ןייע ,ויתואלפנ לע ארובה תא ללהל

 .73 הרעהו ,יחמק
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 םוגרתבש תפסותב היירצמ םילהתב ח״מק קרפל רתוי הבחר הליבקמ (א203 הרעה

 טקלב םב הלולכהו בכ,ג לאינדל (ןויטודואית םוגרתבו) םיעבשה

 'דהמ לשמל) הטניגאוטפסה לש תונוש תורודהמב 048.6 םשב םינונמהה

 ש״א ׳פורפל הדומ ינא .(177-175 ׳ע £3£11£8, 11, צ^וג^6^, 1935

 הליבקמה לע ינדימעה ךכבו ןורחאה רוקמל יבל תמושת תא בסהש ,לטנזור

 יתרוסמה ירבעה חסונל תינויה הסרגה לש וז תפסותב .ש״פב וננוידל הבושחה

 שאה ןשבכב םירוחבה תשולש יפב הי ידוה-־ן ונמהו הירזע יפמ הליפת םיאבומ

 ןונמה ףא טילהתב ח״מק רומזמכ .הינאטיל תרוצ ןונמהל .(90-52 ,םש ,לאינד)

 וב םינמנ םלוא ,ול תודוהלו ארובה תא ךרבל םוקיה לכל איה תבהלנ היינפ הז

 •ש״פב ףא םייוצמ םתיברמו ,םילהתב רשאמ (עבט תועפות רקיעב) טיארבנ רתוי

 "םימלועל והוממורו ודוה/׳ה תא - - - וכרב" :איה הינאטילה תינבת

 £. £18.1;011-11.>1. 1^6<1ע8.^11, פ"ע םיעבשה םוגרת ךרדב יתמגרת ;

 םע האוושהה .נ1 ס0נבססע<18גבס^ 0£ 15116 36ע1;־1ג.8§1נב1;, 1־11, 0ג±סבי<1,1897

 ןמ ויתונושל באש אל לאינדבש ףסונה ןונמהה יכ הלעמ ח״מק 'התל םיעבשה

 לכב .(ותוא הקיח קפס אלל יכ םא ,םינוקיסקל המכב םינעוטש ומכ ,םש הסרגה

 לכ :םינמנ ןונמהב ,םיארבנ גוזל וא ארבנל איה היינפה הינאמילהמ היילוח

 שמשה ,'ה תוחוכ לכ ,עיקרל לעמ רשא םימה ,םימש ,םיכאלמ ,'ה ישעמ

 לכ ,לטו םימשג ,םימשה יבכוכ ,חריהו

 ,ךשחו רוא ,םימיו תוליל..,גלשו םי.ללט ,רופכו רוק ,םהלו שא ,ת ו ח ו ר ה

 לע חמוצה לכ ,תועבגו םירה ,ץרא ,םיננעו םיקרב

 לכו םינינת ,תורהנו םימי ,תונייעמ ,ץראה

 ,םימשה ף ו ע ,(אכ,א 'ארבל םיעבשה ןושלכ) םיב ץרושה

 ,םיגהכ ,לארשי ,טדא ינב ,(הכ ,,םש ,םש) ץראה תיחו המהב

 ש״פב םילולכההז ןונמהב םינמנש םהיגוס וא םיארבנה רפסמ .(?םייול) םידבע

 וב ןיא םלוא ,(ליעל תושגדהה פ״ע תוארל רשפאש יפכ) יידמל הבורמ םנמא אוה

 ,ש״פ לש ורקיע םיקיזחמ םהינונמהש םייחה-ילעב .הבורק הקיז לע דיעהל ידכ

 קפס ןיא םלוא .דבלב תינללוכ הרדגהב ,'התב ח״מק רומזמבכ ,ןאכ םירכזנ

 המצעלשכ ןונמהה תפסות יבגל .ולא ןיעמ םינונמהב ןומט ש״פ לש וניערגש

 םיעבשה חסונב לאינדל תורחא תופסותכ ,איהש חינהל םירקוחה בור םיטונ

 לשמל ןייע) םיינוויה םימוגרתה ינמזמ תרחואמ (הטגלווהו) ןויטודואיתו

 םינוקיסקלו תוידפולקיצניאו ,874-867 'מע ,(ט"ישת)בי ע״א ,ץנירג ה״י

 .התרוצ דצמ אלו הנכות דצמ אל ,יתרוסמה טסקטב ללכ החאתמ איה ןיא .(םייכנת

 זמר רבכש יפכ .םיירבע תורוקמב הזיחא אלל תירצונ תפסות וז ןיאש ,הארנ

 תליפת לע המוד תרוסממ םידירש םיעודי (88 הרעה ,418 ׳ע , 71 ) גרבצניג

 םחיימ םש ,א״ע,חיק 'ספ הוושה .שרדמב לאינד ירבח יפמ היידוה תרישו השקב

 הירזעו לאשימ ,היננחל "ללה״ה ךותמ זיק ,וטק םילהת ירומזמ תרימא היקזח

 ,רבוב 'דהמ ,אמוחנת ן(480 'ע ,רבוב 'דהמ ,םילהת שרדמב םג הבורק ןושלב)

 (17 ׳ע ,ג״סרת ,אקארק ,רבוב 'דהמ ,תישארב תדגא המוד ןושלב) 40 'ע ,חנ

 ,1896 ,'זדירבמק ,רטכש 'דהמ ,ש״היש תדגא ;השולשה לש המוד הליפת חסונ לע

 ."שאה ןשבכ ךותמ ולעש העשב םוקמל ורש״ש השולשה לע ,29 'ע
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 ואחמי הדשה יצע לכו הנר םכינפל וחצפי תועבגהו םירהה" ,(בי,וצ ,םילהת)

 ,היעשי רפסב רקיעב ,הז ןונגסב םיבר םירואיתב .דועו (בי,הנ היעשי) "ףכ

 ןתארוה ןיאש לע .ותלואג לע החמש תרישבו הידוהב לארשי םעל עבטה ףתוש

 :ומצע ררושמה רבכ דיעמ תילמסו תירופאטימ אלא תילולימ ולא םישוניא לש

 רמא עיבי םויל םוי .עיקרה דיגמ וידי השעמו לא דובכ םירפסמ םימשה"

 ילב םירבד ןיאו רמא ןיא .תעד הוחי הלילל הלילו

 המכחה לע םידיעמ םיאלפומה עבטה ירדס .(ד-ב,םי ,הת) "םלוק עמשנ
 וחבש אוה םמויק םצעו ,םילהת יקרפב םיבר םירואיתב ומכ תיהולאה 204

 "תינאגרוא" הבישחב ןיחבהל השקש ,קפס ןיא תאז םע .םארוב לש וסוליקו

 שטשוטמ ורקיעמש ,לובגב ,הלוכ לבתה תא המינפמה ,תיזויגילר םלוע תשוחתבו

 .תשנאמ תישחומ הסיפת ןיבל תיתורפס תירופאטימ יוטיב ךרד ןיב ,אוה

 ל״נה תוארקמה .ל״זח לש םהיתושרדב רתוי דוע טלוב וז הנחבהב ישוקה

 םינונמהה ןמ קלחו ,ונלש םינונמהה קרפ לש ותחימצל םה שרוש םהב אצויכו

 לש תינשרדה הריציב שפחל שי םירישיה ויתורוקמ תא םלוא ,םהמ בכרומ םפוג

 .רתוי םירחואמ םיפסואבו שרדמהו הכלהה תורפסב תעקושמה ,םיארומאו םיאנת

 תזחאנ תיסגסקאה תונשרדכ הומכש ,רתוי תיממעה תירופיסה תונשרדב

 ,ביחרמהו שיחממה ןוימדל יוריג תודוקנ תניחבב הל םישמשמה ,םיבותכב איה

 סוליק ןניינעש תודגא ,ולא תוארקמ לש תוינשרד תובחרה ונא םיאצומ

 .הז ןויערל םידהו םיארבנה

 םתבישח ךרדכ ,םטושפכ הדגאב ושרדנ ארקמבש םיירופאטימ םירויצ

 ,השחמה ,תויתטיש תרסח היציאוטניא ,ןוימדש ,םינשרדה לש "תינאגרוא״ה

 ,השחמהה ךרוצ 20־5.תונוש תויוברתב הינמיסמ םה יתונמא קחשמו תויטושיק

 ואיבה ,תונשרדה לש םיקהבומה תודוסיה דחא ,ןוימדה חכו היצאזיטרקנוקה

 תורופאטימ .בורל ל״זח תדגאב עבטה לש םזיפרומופורתנאלו תויצאקיפי נ ו סרפל

 המגודב ומכ ,רתוי דוע תשנואמ הרוצב הדגאב ושחמוה ארקמב םוקיה ירואיתבש

 אמגודל ץראב ארב ,םדאב ה״בקה ארבש המ לכ" :ןאמניה ,י איבמש תפלאמה

 שי ץראהו םיניע ול שי סדא../נש שאר הל שי ץראהו שאר ול שי םדא :ול

 הריציב "*.,וגו "...,נש הפ הל שי ץראהו הפ ול שי םדא...'נש םיניע הל

 ,אדירג תיתונמא השחמה ןיבש לובגה תא םוחתל רתוי דוע השק תיתדגא תינשרד

 - הז הרקמב ,הב המולגה תינויערה הפקשהה ןיבל ,טושיקהו קחשמה ךרדבש

 .האירבה לש תיטסיפרומופורתנא הסיפת

 תורוקמב .םיממודו םייח-ילעב לע םישנואמ םירופיסב השודג הדגאה

 תיהולא תוחילש םיאלממ םיארבנהש ,הפקשהה יוטיב ידיל האב םינוש םיינשרד

 לע 57-56 ,ע ,םש ,סייו ן י יע .(...ישפנ יכרב) דק רומזמ ןוגכ (204
 האר ,ש״פ ירדס חותינב םג תררועתמה הלאש ,האירבה רדסל הלבקהה

 .ח קרפ ,ב אובמ

 האר .10-8 ,ע ,ד״ישת ,םילשורי ,2הדגאה יכרד ,ןאמניה ,י ןייע (205
 ,להירב-יול ,ייתליד ,לאוי לש םהיתודובע לע 200 ,עב 98-73 תורעה

 .דועו רבוב ,ןישודאק ,גרבנדלוא ,רריסק

 ,ע ,הדגאב םישוניאהו השחמהה לע ש״ע .19 ,ע ,םש (ד,א ר״ק) (206
20-15. 
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 ,רובס רציבוטפא .הירוטסהה ךלהמבו םדאה לרוגב קלח םילטונו םלועב 208 207 . ,

 םיגיבה ימיב תיברעה םאלכה תיפוסוליפ לש השרדמ תיבמ הליזרעומה תפקשהש

 ןמל םיידוהי תועד יגוה ףא הוצמיאש ,םייח ילעבל שנועו רכש לומג רבדב

 תורפסב היתובקע אוצמל ןיאש ,ונעט ,ם״במרה םשארב ,הידגנתמ וליאו ג״סר

 שרדמב ש״פב טלוב םוקמ תספות וז הפקשה .הדגאב תחוור םנמא ,תידומלתה

 ;יאשיי יאנתה רמאמה לע דסוימה ,םיבלכ לש םרכש רבדב םינונמהה תא םתוחה
 תורוקמבש ,רציבוספא ירבדל ריעמ ןוסמרבא 'ש ."הירב לכ רכש חפקמ ה״בקה 209

 .םידיחי םייח-ילעבל אלו םייח ילעב ינימל רכש לע קר רבודמ ל״זח 210

 .ללכב םיבלכה רכשב וניינע ש״פ תא םתוחה שרדמה םנמאו

 ;.ודובח תרכה ירודחו םימש יארי םייח-ילעב לע םירופיס אצמנ שרדמב

 ,תבשב שורחל הבריסו ירכנל הרכמנש דיסח לש ותרפ לע רופיסה ןוגכ

 הריכה תעד אלו החיש אל הל ןיאש הרפ םא המו" :םישדחה הילעב לש ותבוגתו
 י״ע םשה שודיק רבדב ינשרדה אשונהש הארנ .,יוגו "...הארוב תא 211

 ,3?"3 תא חתופה שרדמה לש ויתודוסי ןיב םג דמוע ,םירצמב םיעדרפצה 21 2
 ,תימצע הברקה לש ןויערב אוה םתחנ ךא ,עדרפצה תררושמש הרישה ורקיעש 21 3'

 היצאקיפינוסרפל קהבומ ישרדמ יוטיב אופא שי ש״פ לש תירופיסה תרגסמב

 הייה ילעב לש םיינשרד םירואיתל דהו םיארבנה לש םזיפרומופורתנאלו

 החיתפב .ארובה תרכה ירודחו - הליזתעומה חורב - לומגלו החגשהל םיפופכ

 ¬ח?טקאדיד-תירוגילאה הסיפתל דה ףא שי ,דוד תא עדרפצה תחכוהב ,תירופיסה

 ןנחוי 'ר לש ורמאמב קהבומה היוטיב .שרדמב הייוצמה ,םייח ילעב לש

 ?(אי,הל בויא) "ונמכחי םימשה ףועמו ץרא תומהבמ ונפלמ" בותכה תא שרודה

 תוירעו הלמנמ לזגו לותחמ תועינצ םידמל ונייה הרות הנתנ אל אלמלא"
 תויונשרפל הזיחא-תדוקנ שמישש ,"לוגנרתמ ץרא ךרדו הנוימ 214

 תונוכת סחייל הברמ הדגאה .ש״פ לש תוירוגילאהו תויטסילאנויצארה
 ,ךכל תימינפ הייאר לכ ןיא םלוא ,םינוש תויחלו תופועל תוירסומ 21 5

 דועו ב״ע,זע תבש ;83-79 'ע קבלא-רודואית ,דהמ ,ז ,י ,רפ ר״ב (207
 ¥, £ע1;0ו/וז1־ס26נז, לצא תורוקמה לכ טוקילו רמוחה םוכיס האר .בורל
 •*ג1'£611118111116 <161* !>11^־318011611 1611 8,11 1811 301110^88,1611 168
,(1921)65 ;305-313 ,227-231 .5 ,(1920)64 ^110 ,116118011611 

 .ע. 71-87, 164-187

 1118 ע6ו/\ז8,נ?<1111§ 811(1 עו1נ1131ב1נ1§ 0£ 81111118,18 811(1 1118111018,16 (208
 .05,16013, 2004. 3(1926), ע. 117-155

 .321 ,ע ,ןיבר-ץטיו ואראה 'דהמ ,כ ,רפ ,םיטפשמ י״רד אתליכמ (209
 .הרודהמה ףוסב ןייע

 .49-48 ,ע ,(ב״כשת) אל ץיברת (210

 שרדמ ;א״ע,זנ-ב״ע,ו נ ,ס״רת ,ןיוו ,םולש-שיא ׳דהמ ,די ר״קספ (211
 .74 ׳ע ,א ,שרדמה תיב ,קעניללעי ,תורבדה תרשע

 ;(229 ׳ע רבוב ׳דהמ) ב,חכ רומזמ םילהת שרדמ ;ב"ע,גנ 'ספ (212
 .רתוי םירחואמ םישרדמב תונוש תוליבקמו ב,א י ׳רפ ר״ומש

 .םש 12 ,5 תורעהבו הרודהמב ןייע (213

 .ב״ע,ק ׳ריע (214

 ״190 הרעה ,60-57 'ע ,5 ,גרבצניג לצא אבומה ברה רמוחה האר (215



 •49־

 ףסוא אלא ש״פ ןיא ורקיעב ,וז ןיעמ תירוגילא תועמשמ אשונ וללכב ש״פש

 תוירסומ תוירוגילא תוישרדמה םהיתוליבקמבו םנכותב אוצמל ןיאו ,םינונמה

 .ללכ

 ירואיתב סג יומיב ידיל אב םיינשרד תורוקמב םיארבנ לש םשוניא
 'רך ^

 םיניבה ימיב תידומלתה תונשרפהש 6 ארובה וא םדא ןיבל םניב חיש
 תינוימדה הריציה םהב תרכינ ולא םירואית םלוא .םטושפ ידימ םתאיצוה 217

 קחשמ" ןיבש ןילובגה שוסשס לכ לע ,ןשרדה לש השחמהה ךרוצו ל״זח לש
 ישרדמה .םהבש תינאגרואה הבישחה ךרדב "תיניצר הנומא" ןיבל 'יירופאסימ 218

 י יומיד-יתורפסה דוסיה לע "הדשה חיש" בותכה לע תונשרדב דיעמ ומצע

 לכ ,ולא םע ולא ןיחיסמ ולאכ תונליאה לכ" :הלא ןיעמ םירואיתבש
 תינקספה ותנקסמל דעו ןאכמ ."תוירבה םע ןיחיסמ ולאכ תונליאה 21 9

 חכב ל״זח יפ-לע םינותנ םמודה דעו יחה ןמ םלוכ םיארבנהש ,רציבומפא לש

 ס״פ יכו ,המשנו םייח אלל וניא רבד ,םמוד וניא רבד יכו ,הנובתו השגרה
 יוטיב םושמ ש״פ ינונמהב שי .בר קחרמ ןיידע ,וז הפקשה םוליגל שדקומ .. 220

 םיינשרד םירופיסמ קיסהל ןיא םלוא ,סומסוקה לש וז ןיעמ הסיפתל ירויצ
 אלל ופוג ש״פמ הייאר איבהל ןיאש ירבו ,תודהיב תיטסימינא הפקשה לע 221

 .ואצומ יוהיזו ותווהתה ןפוא לש םדוק רוריב

 לעו ףועה לעו המהבה לע רבדיו...םיצעה לע רבדיו״ בותכה ךמס-לע

 תעידי תישרדמה תורפסב המלשל הסחוי (גי,ה א םיכלמ) "םיגדה לעו שמרה
 םיארבנ תחיש לש תידוס העידי לע םימותס םיזמר .םייח-ילעב תונושל 222

 ,תועבגהו םירהה םע להינש חישהו אידרוד ןב רזעלא לע רופיסה הוושה (216
 חישה-וד ,(א״ע,זי ז״ע) תולזמו םיבכוכ ,הנבלו המח ,ץראו םימש

 ןיבש חישה וד ,(א״ע,ז ןילוח) רהנה יאניג ןיבל ריאי ןב סחנפ ןיבש
 .בורל דועו (ב״ע ,םש) 'אל חריה

 .ליעל 78 הרעה הוושה (217

 ,אווקלז ,דומלתה אובמ ,תויח ה״צ ירבד הוושה .19 'ע ,םש ,ןאמניה (218
 תצילמ ןיעכ" אוהש ל״זח ירבדב םיארבנה חיש לע ,א״ע דכ ,ה״רת

 ירבדו (גמ ,ג נ״ומ ,ללכב תושרדה יבגל ם״במרה לש ונושלכ) "רישה
 הוושמ ןישודאק ףא ,"לשמ תבחרה ךרד" - א״ע גכ ,םש םיאבומה א״בשרה

 לש תרגסמה תא םיעטמו,הרישל הדגאב עבטה לש םזי פרומופורתנאה חא
 ^8.(111311111, ןייע ,הז יתמגוד-אל רמוח לש תינאגרואה הבישחה

 0בי@8נב1ס 1111ת^111§; 8. 3111(17 0£ £8,11)11110 11101ג£111, £61״ ¥01י£,

 ,ללכב ל״זח לש תינאגרואה הבישחה תונוכת לע .1938, ע. 214-215
 דוסיה ,תחא הנועבו תעב תונוש תוסיפת יפוריצ ,הבש היצאזיטרקנ וקה

 'ע םג האר ;202-186 'ע ,ש״ע הלש ביצי-יתלבהו ילאסקודאראפה
214-212, 258-254. 

 .(114 'ע ,קבלא-רודואית 'דהמ) ב,גי 'רפ ר״ב (219

 .305 ׳ע ,(1920) 64 1*0** ;129-128 ׳ע ,(208 הרעה) םש ,רציבוטפא (220

 ,גרבצניג) םוטילופיה י״ע רבכ סינקיטסונגלכ םידוהיל סחוי םזימינא (221
 21עע0171ג18 , £6£1118,11011 0£ 8.11 האר .(194 הרעה ,61 'ע ,5

 1161־63163, 11־. !.£. ¥30ם18נב0נ1 , £<11111נ111־511 , 1868, ע. 362
 ,(^נב£106116-16 01111311811 111>1־8ע7 71)

 ןיטיג םג הוושה .34 הרעה ,280 'ע ,17 ,גרבצניג לצא מ״מ האר (222
 ליעל האר המלשל ש״פ םוחיי לע .םירופצ ןושל תעידי לע א״ע,המ

 .1 הרעה
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 .דומלתבו הנשמב םיאצומ ונא ודימלת יאכז ןב ןנחוי ןברלו ללהל התיהש

 תחיש םיבשעו םיצע תחיש תועקבו תועבגו םירה תחיש" דמלש רמאנ ללה לע
 ,ז״ביר עדיש ,"םילקד תחיש" ."תולשמו םידש תחיש תומהבו תויח 224 223

 ...םידס תחישו תרשה יכאלמ תוריש" תעידיב תכרכנ
225 

 תועידי ."הבכרמ השעמו םילעוש תולשמו ןיסבוכ חולשמ

 שומישה םג ןהב םלוב ךא ,תירטוזא תיטסימ הריוא תויוור ולא תומותס

 םנמא איה הנווכהש רשפאו ,תירוגילאה ןתארוה לע עיבצמה ,־■תולשמ*" הלימב

 .תורחא תויחרזמ תויוברתבו ינוויה םלועב הרוקמש ,םילשמה תורפס תעידיל

 רתוי הרורב הייאר הארנכ ונידיב שי ,ןלהל הארנש יפכ ,ז״בירל רשאב

 אוצמל ןיא רבדלש וללכב .ש״פל הירשקו וז העידי לס תיטסימה התועמשמל

 "תוחיש" תעידי ןיבל ש״פב םיארבנה לש םייארקמה םינונמהה ןיב רשק

 .םיארבנה

 ךכ לע ,םיארבנ ינונמה לע םירורב םימושיר שרדמב התא אצומ םלוא

 .ללה יריש רישל ודעונ םתיירב םצעמ יכו ,ארובה תא םה םיסלקמש

 תונשרד לע םיססובמ ו$ל א םירואית

 םיבותכה לש השיחממו תבחרמ

 .םיירופאטימה

 י״ע שרדנ (ז,גמ 'שי) "ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ" בותכה
226 

 הבחרוה שרדמב ."ודובכל אלא ארב אל ה״בקה ארבש המ לכ" םיאנת

 לעפ לכ דייהה" :ש״פ לש וינונמהלו ונכותל ההז הרוצב וז היצאטרפרטניא

 תישארב ימי תששב ה״בקה ארבש המ לכש אצומ התא .(ד,זט ילשמ) והנעמל 'ה

 ףאו ץראו םימש ארב ןושארה םויב .ונוצר ןהב תושעלו ודובכל אלא ארב אל

 ארבש רואה ןכו .לא דובכ םירפסמ םימשה רמואו...׳אנש .םארב ודובכל םה

 םיכאלמה םש ודמעיש וארב ודובכל ,עיקר ,ינש םויב ארבנ המ...אוה ודובכל

 םיאשד ,'ג םויב ארב המו .וזע עיקרב והוללה 'אנש .ותוא ןיסלקמ ויהיו

 ןינמו .ורישי ףא ועעורתי ׳אנש ה״בקהל ןיסלקמ ןיאשדהש וניצמו תונליאו

 'ג םויב םימה ארב ןכו...׳ה יגפל רעיה יצע וננרי זא רמאנש תונליאה ףא

 םירידא םיבר םימ תולוקמ רמאנש .הלוע וסולק םשמו .ץראה לעמ ןסניכש

 שמש והוללה רמאנש .םארב ודובכל תורואמ יעיבר םויב ארבנ חמ .םי ירבשמ

 וללה רמאנש...ודובכל תומהב ׳ו םויב ...ודובכל תופוע ארב 'ה םויב .חריו
 ."והנעמל ׳ה לעפ לכ יוה .׳וגו םינינת ץראה ןמ ׳ה תא 227

 .ט,זט םירפוס (223

 תורוקמב תסחוימה ,םינואגה ןיב םילקד תחיש לש תיגאמ העידי לע (224
 דהמ לוכשאה 'ם םג האר .םש ,גרבצניג האר םינוש םינואגל םינוש

 יאסבק םהרבאל תסחוימ םש ,101 'ע ,ח״צרת ,םילשורי ,ב ,קבלא
 לע ,זמ ׳ע ,ה״צרח ,םילשורי ,ואובמב קבלא ׳ש תורעהו ,ןואג

 ,םיפסונ תורוקמ

 ריאמ ׳ר עדיש םילעוש תולשמ לע .א״ע,דלק ב״ב ןכו א"ע,חכ הכוס (225
 .ב״ע,חל 'הנס האר

 .םילשורי ,לדנאמרקוצ 'דהמ) ה,ב אמוי אתפסות הוושה .אי,ו תובא (226
 .(184 'ע ,ג״כשת

 .א,זי 'רפ ר״ומש (227
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 ,םטושפכ םשיחממו םיירופאטימ תוארקמ שרודה ,הז שרד יפ-לע

 .ארובה תא סלקלו ללהל איה םינושה ויגוסל םוקיה תאירב לש התילכת

 רבכ ,ויתושרד תעמשה רחאל םינש תואמ המכ ךרענש שרדמב אבומה ,הז שרדב

 ושרדנש ,םישנואמ םיירופאטימ םיבותכ לע תודדוב תושרד תוכתומו תועקושמ

 םיבותכ ;האירבה רדסב דחי וסנוכו םייארומאו םייאנת תורוקמב דרפנב
 ,זומיר ךרד לע ,וללכב שרדה ידהו ש״פ ינונמה ןיב םיללכנ םהמ םידחא 228

 .ש״פ שארב ,עדרפצהו דוד השעמ ינפלש ,החיתפה ירבדמ םיעמתשמ 229

 לע דסוימה ,םתאירב תילכתכ םיארבנה תריש לש המוד ינללוכ רואית

 שרדמב לולכ םימוד םיינשרד תורוקממ באושו ילשמבו היעשיב םיבותכה םתוא

 :םוקיה ללה תא תרייצמה תירוטיר היינפ התוא ,חמק רומזמ לע םילהת

 ׳ה לעפ לכ...ימשב ארקנה לכ ,והיעשי רמא .'וגו ץראה ןמ 'ה תא וללה"

 'הת) 'וגו םירפסמ םימשה רמאנש והוסלקו ןיסלקמ תויהל ןארב...והנעמל

 הב רשא לכו ץראה ךכ ,ותוא ןיסלקמ םהב רשא לכו םימשהש םשכו (ב,םי

 ימו ,םימשב והוסלקש רחאל...ץראה ןמ ׳ה תא וללה רמאנש ,ותוא ןיסלקמ

 ךכיפל...םינינתה ולא םילודגה םה ימו ,ורבחמ לודג אוהש ימ ,הלחת סלקמ
 ."'ה םש תא וללהי םלכ...תומוהת לכו םינינת רמאנש ,הלחת ןיסלקמ םה 230

 םירהה א״הכו...םלקשמ עדוי אוהש םירהה והוסלקי דוד רמא" :ךומסבו

 רמא ,'וגו תועבגה לכו םירהה רמאנ ןכל (ד,דיק 'הת) 'וגו םיליאכ ודקר

 רופצו שמר ,וארובל תודוהל הצרי אל םדאה וליא ה״בקהל ןיסלקמ לכה דוד

 'שי) "הדשה תיח ינדבכת" רמוא אוה ןכו ,ול דובכ הניאו ול הדומ ףנכ
231 

 ."המהב לכו היחה רמאנ ךכל ,(כ,גמ

 תילכתכ ןונמהה לש ןויערה ינשרד יוטיב ידיל אב יידמל המוד ןפואב

 שרדמ ,אביקע יברד תויתואב םיארבנה ינונמה לש ףיקמ רואיתו האירבה
 :המודקה תולכיהה תורפסמ רמוח ליכמה ,יטסימ 232

 לכב ינפל ןיסלקמ ויהיש םדו רשב ינב לש הפ ןושל חתפא ה״בקה רמא"

 ,ימלוע יתארב אל םוי לכב ינפל םירמוא םהש הרמזו הריש אלמלאש...םוי

 םימשה 'נש הרמזו הריש ליבשב אלא םלועה תא ה״בקה ארב אלש ןינמו

 .םש תורעהבו ,םילבש ,הדשה בשע/תונליא ,םימי ,םימש תריש ןייע (228
 .חריו שמש תורישל תורעהה םג ןייע

 דוסיבש יאנתה רמאמה םש םירכזנ .3 הרעהו ש״פ שארב הרודהמב האר (229
 רסח רשקהב ,ר״ומשב שרדל תרגסמ שמשמה ,ד,זט ילשמ בותכהו ,שרדה

 .וז תונשרד תעידי אלל תועמשמ

 .538 'ע ,א״נרת ,אנליוו ,רבוב ׳דהמ ,ה,חמק רומזמ םילהת שרדמ (230
 ,אובמ האר) תרחואמ הפסוה ,רבוב ירבדל ,וניה שרדמה לש הז קלח

 .ןבומכ םודק רמוח לש שומיש וב השענ ךא (5-4 'ע

 ינשרדה רואיתה םג האר .539 'ע ,רבוב 'דהמ ,א,טמק רומזמ ,םש (231
 ::יבאת םיריש" :ב״ע,ח ,ג״כת ,היצנו ,שדח רהוזב םלענה שרדמבש

 לכה רצוי אוהש וחבשלו וללהל ידכ ץראו םימש תאירבב ה״בקה ארב
 לכש...הריש תרמוא ץראהו ...רמאנש וינפל הריש 'ירמוא םימשה

 תויתואב ןייע תישארב והז ו...םרצו יל ראפל םיחמשו םיביאת םלועה
 ."ב״את ר״יש הארתו

 0.0. 5011016111, .167/1311 0110 311013111, ]¥161־08,1821 105׳־ 311013111 811(1 (232
 1810111(110 1ע81111011, 1567/ ¥01־11, 1960, ע. 68, 11, 12;

 ,141, ע, 364, 11. 83
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 ףנכמ ׳בש הריש וינפל תרמוא ץראה תא ה״בקה ארבש םוימש ן י גמו...םירפסמ

 תורהנו םימי ףאש ן ינמו ...(זט,דכ 'שי) קידצל יבצ ונעמש תורימז ץראה

 המהב לכו היחה םיזרא לכו ירפ ץע תועבגה לכו םירהה 'בש הריש םירמוא

 םירמוא תישארב ירדס לכש ןינמו•..ףנכ רופצו שמר
 ^ ."(ג,גיק 'הת) [׳ה םש ללוהמ] 'וגו ואבמ דע שמש חרזממ י׳נש הריש 233 *

 םוקמ לכמ ;ןלהל ןודנ דוע וז תונשרד הנותנ הבש יטסימה טסקטנוקב

 ןיינעל םטושפ יפל ל״זח י״ע ושרדנש ,םיירופאטימ תוארקמ וצבוק ןאכ ףא

 ירדס לכ תריש לש הפיקמ תרגסמב וכרענו ,םידרפנ תורוקמב םיארבנה סוליק

 ,ש״פבש ץראה ןונמה ףא ללכנ הז רואיתב .ש״פ תועמשמכ שממ ,תישארב

 .םהיתושרדב םיאנת םיזמור תללוכ הרוצב םיגדו תופוע סוליק לע

 םיאבומ ,שדקמה תיבב םייולה םירמוא ויהש םויה יריש תא תשרודה אתיירבב

 םילהתב אפ רומזמ לע הימחנ ׳רו אביקע 'ר םשב הדוהי 'ר לש םהירבסה
34 2 

 תופוע ארבש םש לע" ג ישימח םויב רמאנש ,('וגו ונזוע 'אל ונינרה)
. • 35 2 

 ."ומשל [ןיחבשמש :ןכנימ י״כ_| חבשל םיגדו

 יוטיב ידיל ל״נה תורוקמב אבש ,םיארבנ תריש ,הז ינשרד אשונ

 רשקב יידמל םיבר םיינשרד סיעקשמבו תורוקמב עיפומו רזוח ,ינללוכ

 םידמל ונא םיאצמנ ל״זח לש םמלועב היה חוור המכ דע .םידיחי םיארבנל

 שקבמה ,היקזח לש וירבד חא האיבמ ארמגה .קהבומ יתכלה ןוידב ותוכרכיהמ

 םיאמטה תופועה תמישרבש ׳הנעיה תב' בותכה לע האממ-תציב רוסיא ךימסהל

 אירטו אלקשב ."האמט הציב - וז הזיא אלא ?הנעיל הל שי תב יכו" :הרותב

 םינת הדשה תיח י נ ד ב כ ת ביתכהו" :רחא בותכ תרזעב הז שרדמ החדנ

 רמימ תב הציב ,הציב - ךתעד אקלס יאו ,(כ,גמ 'שי) הנעי תונבו
 2׳ב6

 תינשרדה היצאטרפרטניאה תרכה לע דסוימ הז ןועיט ־'־"!? איה הריש
 ז,גמ היעשיב בותכה םג שרדנש יפכ ,סוליקו הריש ןושלכ דובכ ןושל לש א2 36

 ארמגב אבומה בותכהו ר״ומשב ("ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ")

 לש ותוחיכש לע דיעהל ידכ שי רצקה חוסינב .ל״נכ טילהת שרדמב ופוג

 םשמתשהב ל״זח וב וגהנש שארה דבוכ לעו םיארבנ תריש לע ינשרדה ןויערה

 .יתכלה ןועיטכ וב

 עבטה ירדסו םיחמצ ,םייח-ילעב ,םיארבנ תוריש לע תושרד ןכאו

 ואשנש תורפל .םיארומאו םיאנת יפב םישרדמהו תידומלתה תורפסב תויוצמ

 ףאש ,םינוש םינונמה םיארומאו םיאנת י״ע םיסחוימ תשלפמ חירבה ןורא תא

 ¬ב ב-א 'ע ,ד״ערת ,םילשורי ,רמייהטרו 'דהמ ,אביקע יברד תויתוא (233
 .12 'ע ,ג ,שרדמה תיב ,קעניללעי ,אביקע 'רד אתיב אפלא

 .ש״פב הרוהט הסג המהב ןונמה הוושה (234

 שרפמ י״שר .נ"רדא תסרג לע הרודהמל 134 הרעהב ןייע .א"ע,אל ה״ר (235
 המודבו.ש״פ לש חויטסילאנויצארה תויצאטרפרטניאה ךרדכ

 הרעה ןייע) הרות הנשמב ם״במרה לצא חמק 'הת לש היצאטרפרטניאל
 ."םארבש ימל חבש ןתונ הזמ הז םינושמ תופוע האור םדאשכ" :(73

 וארבנ ובש" :ארמגה תובקעב ,דימת ףוס הנשמה ׳יפב ,ם״במרה ב״ויכ
 ...םתעונתו םהינימבש קולחה ינפמ םיאלפ הזב שיו םייח ילעב ינימ

 ."וחוא םילדגמו ארובה םיחבשמ םתוא ןיאורש העשבש יפל...ונינרה רמוא

 תארוה התיה וזש יאדול בורק םנמא (א236 .ב״ע,ד0 ןילרח (236
 תארוה .'ינדבכת' ומגרת םיעבשה רבכ ירהש ,הרקיעמ הלמה
 "םלועל ךמש הדבכאו...׳ה ךדוא" :ןוגכ םירחא םיבותכמ םג תעמתשמ ללה

 .(גי,טכ 'שי) "ינודבכ ויתפשבו ויפב" ,(בי,ופ 'הת)
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 ןמ םיקוספ טוטיצ םביה ,הנורחאה העצהל טרפ ,ש״פ ינונמה תמגודכ םה

 :םייונישב ילארשיצרא חוסינבו ילבב חוסינב עודי םינונמהה ףסוא .ארקמה

 ר״א ?הנרשיו יאמ (בי,ו אייש) *יוגו שמש תיב ךרד לע ךרדב תורפה הנרשיו"

 ורשיש :בר רמא היבוט רב ארטוז ברו .הריש ורמאש :מ״ר םושמ ןנחוי

 :מ״ר םושמ ןנחוי ר״א ?ורמא הריש יאמו .הריס ורמאו ןורא דגנכ םהינפ

 םתרמאו :רמא הידיד ןנחוי 'רו .(א,ום תומש) לארשי ינבו השמ רישי זא

 רומזמ :רמא שיקל ןב ש״רו .(א,וט 'שי) ומשב וארק 'הל ודוה אוהה םויב

 רזעלא 'ר .(א,חצ 'הת)...השע תואלפנ יכ שדח ריש 'הל וריש רומזמ אמתי

 ךלמ ׳ה :רמא ינמחנ רב לאומש 'ר .(א,טצ םש) םימע וזגרי ךלמ 'ה :רמא

 בורב יפפונתה הטישה ינור ינור :רמא אחפנ קחצי 'ר .(א,גצ םש) שבל תואג
 .״םיידע ידעב הראופמו ןומרא ריבדב הללוהמה בהז ימקירב תקשוחמה ךרדה ?37

 םניינעש ,םייתדגאה םירופיסהו םירצקה םישורדה ,תושרדה רתי לכ

 ל כ ,רמול .ש״פ לש תיתרוקיבה הרודהמל תורעהב ואבוה ,םיארבנה סוליק

 םיינשרד תורוקמבש ,םיארבנה רתי

 ,םסוליק םצע וא םהינונמה םירכזנ

 תורוקמ ונאצמ ש״פב םיללכנה םיארבנה ןיבמ .ש״פב םיללכנ

 ,רבדמ ,ץרא ,םימש :םיאבה םיארבנה לש םתרישל ,םידחא םיתעל ,םיינשרד

 ,לוגנרת ,הלמנ ,םינינת ,םנהיג ,םיבכוכ ,חרי ,שמש ,תורהנ ,םימי ,םיגד

 תורוקמ .(הרודהמל תורעהב ןייע) הדשה בשע ,תונליא ראש ,םילובשה לכ ראש

 םישרוד םיתעל אלא ,ש״פב אבומה ןונמהה חסונל דימת םיסחייתמ םניא ולא

 םיזחאנ םלוככ םבור םלוא .םירחא םיבותכ דוסי-לע ארבנה לש וסוליק תא

 לש יהשלכ היצאקיפינוסרפ וא ללהו חבש םניינעש ,םיירופאטימ םיבותכב

 ,תיתדגא תירופיס הרוצב םתוא םיביחרמו םטושפכ םתוא םישרוד ,םיארבנ
 .ץראה ןונמה וא םיה ימ ןונמה לע רופיסה רואיתה ןוגכ 238

 הליהת יריש ול הרשו לאה תא תללהמה היגוסל האירבה לש וויטומה

 ירבדב עקושמו תיארומאהו תיאנתה תורפסב יוצמ ,ל״זח לש םתונשרדב עודי

 םיבותכ לש השיחממ תונשרדב ודוסי הדגאה ךרדכ .דחאכ הכלהו הדגא

 ארקמבש םיירופאטימה םיבותכהש ,ענמנה ןמ אל ףא .ארקמה ןמ םיירופאטימ

 תינאגרואה םתבישחב חוורש ימסוקה סוליקה ןויערל תותכמסא ושמיש

 .ארקמל ל״זח לש םתריצי תקיז לש תוירטסה-וד ךרדכ ,ל״זח לש תינשרדהו

 ,קבלא-רודואית ׳דהמ ,ד,דנ 'רפ ר״בב י״אה חסונה .ב"ע,דכ ז״ע (237
 עיבצה הנורחאל ,(תופסונ תוליבקמ תורעהב ש״ע) 582-581 'ע

 ויפואב המוד אחפנ קחצי 'ר י״ע עצומה ןונמההש ,ךכ לע םולש 'ג
 ןוראה תואשונ תורפה תריש .תולכיהה תורפס ינונמהל ונושלבו
 האמה עצמאמ ארומא ידיב הבכרמב שדוקה תויח ינונמהל תלבקומ

 .תולכיהה תורפס לש התומדקל ,םולש תעדל ,החכוה שי ךכבו תישילשה
 ש״פב לולכ ריאמ 'ר י״ע עצומה ןונמהה .27-24 'ע , יז0 ןייע

 אמש ,הרעשהה תילעומ ,םש ,רושה ןונמהל 135 הרעהב .רושה ןונמהכ
 םחיימ ר״בש,רעוי דוע .(ש״ע) תיטסימ תונשרד יוור הז ןונמה םג

 ,"והילא ינת״ל ,םילק םייונישב ,אחפנ י״ר י״ע עצומה ןונמהה תא
 ,םש רודואית ריעמש יפכ ,הבר והילא רדסב הז טסקט עיפומ םנמאו

 ,א״סרת ,הניו ,א״בדת תרודהמל ואובמב םולש-שיא םג האר ;582 'ע
 .105 הרעה ,290 'ע ,לארשיב תונשרדה ,ץנוצ ;77 'ע

 .הרודהמל 29 ,19 תורעהב ןייע (238
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 יטויפ ינוימד רויצ ןיב ןיחבהל ןויסנ לכ ל״זח לש תינשרדה הריציה םוחתב

 היצאקיפינוסרפ .ורקיעמ ךרפומ שממ לש הסיפתו תיתאמגוד האידיא ןיבל

 הבישחה לשו הדגאה לש היתודוסימ איה ולוכ סומסוקה לש םזיפרומופורתנאו

 .ל״זח לש םתבשחמב םזימינא לע ןאכמ קיסהל ןיאו ,ללכב תינאגרואה

 ולא המו" :םמצע סוליקה ירואיתמ םג תרווחתמ הדגאה לש תועמשמה-וד
 ר39 1־ ר
 " ן". ..יתוא ןיסלקמ רוביד אלו הפ םהל ןיאש |_םימה_|

 תא םיללהמה םיארבנ .הירואית לש ירופאטימה יפואה לע הדיעמ המצע הדגאה

 םינונמהה ףסואב ןיאו םיארומאו םיאנת לצא חוור ינשרד אשונ אוה ארובה

 חורמ ובש האירבה לש םזיפרומופורתנאב גרוהו רז יוטיב םושמ ש״פ לש

 וללה םיינשרדה תורוקמהו ש״פ ןיבש תיתורפסה הקיזה תלאש לע .שרדמה

 .אבה קרפב דומענ

4 

 הרעהב האולמב הקספה האר .32 'ע ,קבלא-רודואית 'דהמ א,ה 'רפ ר״ב (239
 .ש״פב םימיה ןונמהל 29
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 םיארומאו םיאנת תושרד ןיבל ש״פ ןיב תיתורפסה הקיזה .ה קרפ

 טעמכש ,ךכ לע ונזמר רבכ ל״זח תורוקמב םיארבנ ינונמה לע ונתריקסב

 ותוא אוה םנונמה םבורש אלא דוע אלו ,ש״פב םילולכ וללה םיארבנה לכ

 אבומ ופוג שרדמבו שי .שרדמב ארבנ ותוא סוליק שרדנ ודוסי לעש ,בותכ

 םיינשרד תורוקמב םישרוד ,לשמ ךרד ,ךכ .שממ ש״פבכ ארבנה יפב בותכה

 םימ תולוקמ" ארקמבש ירופאטימה רויצה דוסי לע םיה ימ םוליק תא םידחא

 הז בותכ םלוא *׳ ,(ד,גצ 'הת) "'ה םורמב רידא םי ירבשמ םירידא םיבר

 :שרדמב תירופיס הבחרהב ומצע ינפב םיה ימ לס ילולימ ןונמהכ םג אבומ

 ןיקתה ;"ה״בקהל ןיסלקמ םימה המ" עומשל שקיבש ,רסיק םונאירדאב השעמ

 ,סונייקואל ןלסלשו ןכותל םדא ינב ןתנו ,תיכוכז לס תובית" ,'תוללוצ** ןיעכ
 ןונמה ,"'ה םורמב רידא ה״בקהל םלקמ סונייקואל ונעמש ךכ ורמאו ולעו 241

 .ש״פב םג םימיל םחוימ הז

 ראש ,םילובשה לכ ראש ,םינינת ,םימי ,רבדמ ,ץרא ,םימש ינונמהל

 םירויצ םה םלוכ ינונמה .םיביחרמ םיינשרד תורוקמ שי הדשה בשע/תונליא לכ

 הרוצב םיתעל ,הבחרהב םישרדנה ,סוליק םניינעש ארקמה ןמ םיירופאטימ

 םיאנת יפמ שרדמב וא דומלתבש הדגא ירבדב ,ץראה ןונמה ןוגכ תירופיס

 רמאו קידצל יבצ ונעמש תורמז ץראה ףנכמ" ,ש״פב ץראה ןונמה .םיארומאו

 שי ,(זם,דכ 'שי) "ודגב םידגב דגבו ודגב םידגב יל יוא יל יזר יל יזר

 ארקמב םייוצמ .ץראה יפב ארובה סוליק אקוד ואל ךא ,הרמז ןיינע ונושלב

 ועירה" ןוגכ ,רתוי תשרופמ הרוצב ללה ץראל םיסחיימה םירחא םיבותכ

 ש״פב ץראה ןונמה חסונש ,אוה ירב .בורל דועו (גכ,דמ 'שי) "ץרא תויתחת

 הרוצב שרדנה ,בותכ ותוא לש םיביחרמה םיינשרדה ןיכומיתה לע דסוימ

 רב לש ותשרדב חישמ ותושעל ה״בקה שקיבש ותעיסו והיקזח ןיינעב תירופיס

 סלקל ץראה לש הנוצר תעבה רואיתב ךורכהו ,א״ע דצ ןירדהנס ,ארמגב ארפק
 ושבל" ,לשמ ךרד ,םילובשה לכ ראש ןונמה םג הזב אצויכ !ארובה תא 242

 רשפש ,(די,הם 'הת) "ורישי ףא ועעורתי רב ופטעי םיקמעו ןאצה םירכ

 ובש ,ילבב דומלתב הנשמ שרפל ינשרד ןויסנ יפ-לע רווחתמ םילובשל וסוחיי
 .'וגו "ןסינב - הריש תורמוא םילבש יתמיא" בותכה תא םישרוד 243

 ?ש״פ לש ותכירעו ותווהתה ןפוא לע דיעהל ידכ ולא תולבקהב שיה

 ןיכומית לע יונב ש" פש ,דמלל ידכ ןהב ןיאה

 שרדמ אלל םימה סוליק לע 28 הרעה ,ש״ע .29 הרעה ,הרודהמה האר (240
 .םיבותכה

 29 הרעה האר .416-415 'ע ,רבוב 'דהמ ,ד,גצ רומזמ םילהת שרדמ (241
 אנהכ רב אבא 'ר לש ותשרדב םג בותכה אבומ ופוג ןונמהכ .הרודהמב

 .ש״ע ,ר״בב יול 'ר םשב

 .הרודהמל 19 הרעהב האולמב השרדה תא האר (242

 איצוהל י״שר קקזנ הז םוקמב ףא .הרודהמל 95 הרעה האר .א"ע,ח ה״ר (243
 םש ושוריפב השעש ךרדכ ,יטסילאנויצאר רבסהב וטושפ ידימ שרדה תא
 האובתהו ריצקה ןמז עיגישכ ןסינב" :(ליעל 235 הרעה האר) א"ע,אל

 לוקה עמשנ וז לע וז םישקונ ןהו תבשנמ חורהו הלש םישקב
 רבסהל הבורק ןושלב שריפ י״שר ."ת וררושמכ תוארנו

 .(הרודהמל 95 הרעה האר) םש לאננח ונבר לש המוד
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 לע םיארבנל וסחוי םינונמהה יכו ,םיביחרמ םיינשרד

 םינונמה לש סקדניא ,חתפמ תניחבב העודי תונשרד דוסי

 ?ם״׳יארבנה סוליק לע תושרדל

 ןמ ןבומכ רחואי אל ,רתוי רחואמ ךרעיהל ףסואה היה יושע ךכ םא

 .םישרדמבו םידומלתבש ינשרדה רמוחה דוסי לע ,תיעישתה האמה

 ,םינונמהה ףסואמ דבלב ןמק קלח קר ףיקמ ביחרמ ינשרד עקר םלוא

 ט״יבמה רבכ .שרדמב םהיסוליקל רכז ןיא וב םיללכנה םיארבנה בור וליאו

 ,םיארבנה ףסואב יביטקלסה ןוירטירקה רשפ רבדב תיתרוקיבה הלאשה תא גיצה
244 

 תיברמ ,ןכ לע רתי ."'ירבד ראש אלו הריש רמול ולא לכ וכז המל"

 םניינעש םיבותכ םנמא םקלח .םהירמואל םסוחיי תביס ונתאמ אלפנ םינונמהה

 ינב וישעב לארשי חמשי" - םיצרשבש םילא ןונמה ןוגכ ,היידוהו הליהת

 ולא םינונמה לש םתקיז רוקמ םג ךא - (ב,טמק 'הת) ״םכלמב וליגי ןויצ

 ,םיצרש ,ןתיול ינונמה םה הלאכ םימותס םינונמה .ןיטולחל םותס םהירמואל

 ,הדשה תויח ,דומסא ,(ג) חסונ םימשג ,(ג) חסונ םיקרב ,םיצרשבש םילא

 ,םירועש לש תלובש ,בובז ,תיממש ,תינונס ,רשנ ,ןזוא,רוגע ,רבכע ,ברקע

 ,יבצ ,תיטס ,תירופצ ,ריזרז ,הדיסח ,יפצויד ,זווא ,תפיכוד ,חיס/היצ

 הקד המהב ,הרוהט הקד המהב ,סוס ,תימענ ,רודס ,ליסח ,תיגורפ ,רגד

 ףא המישרל ףסוה .לעוש ,בד ,הירא ,ליפ ,למג ,הרוהט הסג המהב ,האמט

 יחסונ לע אל ךא ,םיינשרד תורוקמ םנמא ונידיב שי םסוליק לעש סיארבנ

 לולכ םהירמוא םשש םיבותכ אלא םניא םירחא םינונמה .הלמנ ןוגכ םהינונמה

 ,(דבלב (ב) חסונב) הליל־םוי :ללה ללכ םיאטבמ םה ןיא ללכ ךרדבו ,םהב

 ,ל״נכ םימשג ,(ב) (א) חסונב םיקרב ,דובכ יננע ,חור ,םיבע ,םיבכוכ

 םדה ,רמת ,(דבלב (א) חסונב) ןפג ,לולבש ,הנוי ,(דבלב (א) חסונב) לט

 םינונמה .רופצ ,(ל״נכ) הנאת ,(דבלב (א) חסונב) חופת ,(דבלב (ג) חסונב)

 תואיצמו ,רתוי תורחואמ תופסות אלא םה ןיאש ,ךכב םידושח הלא "םיזרחנ"

 .הז דשח תססבמ דבלב םייקלח וא םיאדיחי םיחסונב םהמ םיבר

 רשק היה אל ורקיעמש ,הכופה החנה ףא חינהל ונא םייושע ךכיפל

 תא איצוהל ,םינוש םיארבנ סוליק לע םיינשרדה תורוקמה ןיבל ש״פ ןיב

 אוה היה ,אלא ,הארוב תא תללהמה האירבה לע וללכב ינשרדה ןויערה םצע

 ילעב םינונמהה יכו ,םיעודי םיינשרד ןיכומית אלל ,ירוקמ םינונמה ףסוא

 .םיישרדמה תורוקמה יפ-־לע ,רתוי רחואמ ופסונ ל״נה ינשרד עקר

 הזיחא םירחא םיטעמ אל םינונמה לש ססוחייל ונא םיאצומ םלוא

 רשק לכ ןיא הרואכלש ,םיבותכ לש םתקיז .םיישרדמו םיידומלת תורוקמב

 םנמאש ,םיינשרד תורוקמ יפ-לע תזמרנ וא תרווחתמ ,םהירמוא ןיבל םהיניב

 תורוקמ יפ-לע וא ,םיארבנב םיבותכ םתוא םיכרוכ ךא ,סוליקב םיקסוע םניא

 יבגל רבדה אוה ךכ .תירשפא תינשרד הקיז לע זומרל ידכ םהב שיש םיידומלת

 לש תלובש ,ןדא ,םחר ,(?) הדלוח ,ןדע ןג ,תונייעמ לש םהיתוריש יחסונ

 2^.באז ,רומח ,רוש ,הרוהט הסג המהב ,(?) םיטח

 .א״ע ב ,םיהולא תיב ףוסב ש״פ שוריפ (244

 ונידיב ןיא ברוע ,לותח ,שחנ ינונמה יבגל .הרודהמל תורעהב ןייע (245
 םולהל יושע םנכות ךא ,םהירמואל םתקיז רשפ לע תורוקמב זמר לכ
 .םדוסיב תחנומ העודי יתלב תונשרדש ,ענמנה ןמ אלו םהירמוא תא

 ןוגכ ,םירחא םינונמה יבגל הרודהמל תורעהב ולעוה תופסונ תורבס
 .(ש״ע) רגד
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 אלל ורמואל ןונמה םוחיי לש רישי ינשרד עקרל הרורבו תקהבומ המגוד

 וברו םיתידפ יכ סצבקאו םהל ה ק ר ש א " ,המחר/םחר חריש איה טוליקל רשק

 ןושלב ק ר ק ר ש םע םחר יוהיזב םוחייה רוקמ .(ח,י הירכז) "ובר ומכ

 הירכזמ בותכה םע קרקרש זרוחה ,הז יוהיז םע ךרכנה שרדבו ,ל״זח י״ע ,םימכח

 הנומא לע םתסה ןמ וכמתסהב ,יגולומאכסא ןיינעל ותוא שרודו ("הקרשא")
 .העודי תיגאמ 246

 ורמואל ןונמה לש וסוחיי רשפ ראבל ידכ וב שיש ,ףיקע עקרל המגוד

 רבדמב ןתא" ןדא רמוא י״הכב .(יחרזמה (ג) חסונ ,ל יייכב) ןדא תריש איה

 ,ןדא אלו (ןרוא) ןרא אורקל שי הארנכ .(םי,אמ ־ישי) "םדהו הסש זרא

 "םינורא" םינמנ םס ,א״ע,גכ ה״ר ילבב פ"ע רווחתי ול בותכה םוחיי התעמו

 םלוא .ותומלשב ליעל בותכה פ״ע םישרדנה זראה ינימ 'י םע (?םינרוא ל״צ)

 םיארומאש ,ךכל תעדה תא םינתונ ונאשמ ,םייקל ןתינ ןדא האירקה תא ףא

 יכ ,אצמנ ^**הברע סע ^^םימכח ןושלבש ןדיא והיז (םיילארשיצראו םיילבב)

 ,ל״נה קוספה תא ןדיאל סחייל התיה הייושע הז יוהיז הריכהש ,תונשרד

 תאבהב רצקל רפוסה לש וכרדכ) י״הכב הטטוצ אל רשא ,תרחאה ותיצחמבש
 "ל * ס

 ידכ הז רבסהב שי אמש ***'!£רבדם=] 'הברע' םימינומוהה רכזנ ,(תוארקמ

 .הז ןונמה לש ,ונידיל עיגה אלש ,רעושמ ינשרד עקר לע ונל תורוהל

 עקר ןיבל םהירמואל םינונמהה םוחיי ןיבש הקיזל ולא םיפסונ םינמיס

 ,ביחרמ ינשרד רמוח לע םיססובמ ש״פ ינונמהש ,העדה תא םיקזחמ עודי ינשרד

 ךא ,הכלהה תורפסבש םיינשרדה םיעקשמבו םישרדמב רמתשנ ונממ רכינ קלח רשא

 תובחרה שי םינונמהה ראשל םג יכ תנתונ תעדה .הכ דע ונל העדונ אל ותיברמ

 ורמואו בותכה ןהב וכרכנש וא ,שרופמב סוליק ןניינעש ,תוירומיסו תוינשרד

 םידסוימו םייוור ,ל״זח תורוקמב םהיתובקע ולגתנש ,םינונמההש םשכ .ש״פבש

 ךרענ םנמא יכ ךדמלל ,ךכ םינונמהה ראש ףא ,העודי תינשרד תרוסמ לע

 .תרצוקמו תיתיצמת המישר ,חתפמ ןיעכ ש" פ

 יגוס יפל ןייוממ וניא ףסואה !תנתונה איה הז ףסואבש תויביטקלסה אקווד
 םהינונמהל ןיאש ,םיארבנה בכרהב אוצמל ןיאו ,הרורב הרוצב םיארבנ 250

 תורוהל יושעה ,והשלכ הווש דצ וא םייוסמ רוקמל הזיחא לכ ,םיינשרד ןיכומית

 אצומ התא .תיתוכאלמ תפסות םניה ינשרד "יוסיכ" ילעב םיארבנה םנמא יכ

 ןושלמ םייח ילעב תומש טג ךא ,דבלב ארקמה ןושלב םישמשמה תומש םהיניב

 קיזחמ ש״פ ןכאש ,הרבסה תא קזחמו ,ירקמ אוהש ומצע לע דיעמ םבכרה .םימכח

 י"ע ועמשוהש ,תועודי תושרד דוסי לע (רקיעב) םייארקמ םינונמה לש ףסוא

 בתכה לע ולעוה אל רשא ,ולא עקר-חושרד לש םרדעיה .רוביצה ינזואב םינשרד

 תורפסה רקוח תא הימתהל ךירצ וניא ,ונידיב ורמתשנש תויתורפסה תוריציב

 תואמ ךשמב ןזואל הפמ ורבעש ,הפ-לעבש תושרדב הרוקמ הדגאה .המודקה תירבעה

 ותריסמ ףא אלא ,יתעימש ורוקמש רמוחב ונא םיקסועש דבלב וז אל .םינש

 .הרודהמל 92 הרעה האר .א"ע,ג0 ןילוח (246

 .א,ב חבש הנשמה ןושלב דבלב תחא םעפ (247

 .הרודהמל 98 הרעהב ןוידה לכ האר .ב"ה,א"פ תבש 'ורי ןב"ע,כ ,תבש (248

 ."ודחי רושאתו רהדת שורב הברעב םישא" :בותכה ךשמה (249

 .ח קרפ ,ב אובמ האר ותקולחו ש״פ לש ורדס לע (250



- 58 - 

251 
 .בחכה לע הלעוה רתוי רחואמ קרו ,הפ-לעב הארנכ התיה "תיתורפס״ה

 -תודלותב אוה יעבט ל״זח לש תיתעימש-תינשרדה הריציה ןמ םיקלח ןדבוא

252 
 .ידוהיה םעכ םע לש יפרגואיג-ינידמה ולרוגבו תירבעה תורפסה לשכ הריסמ

 תא ףא םיעיקפמ התריסמ ינפואו תינשרדה הריציה לש יתעימשה הרוקמ

 הרטמב ונל םיעודיה םינונמהה לש םיישרדמה ןיכומיתה תורוקמ תקידב ךרע

 ןוימב םעט ןיא .ש״פ לש ותכירע יבגל 161*111111118 ע081 <!11.6111 עובקל

 םירחואמה תורוקמה םה המ עובקל תנמ לע תיגולונורכ הרוצב ולא תורוקמ

 טסקט םושמ ש״פ ינונמהב ןיא .ורוביח ןמז תא ךכמ קיסהלו ש״פ לש רתויב

 וב השענש תואדווב חיכוהל רשפא-יא ךכיפלו ,תיריבחת תופיצר לעב ליגר

 ,ש״פב תחפומש ,ינשרד רמוח לש ותוללכיה .רחא וא הז רוקמ לש רישי שומיש

 .רבד ונדמלל ידכ הב ןיא םיניבה ימי עצמאב וכרענש םיצבקב וא םישרדמב

 םיסחוימו דומלתב לשמל םייוצמה םיינשרד ןיכומית וליפא ,ןכ לע רתי

 ועמשוהש תושרד .תיארומא-רתב הריצי ש״פ יכ םיחיכומ םניא ןיידע םיארומאל

 םייאנת תורוקמב תורסמנ ,רתוי הברה םודק ןמזבש ןכתי ,פ״עב ןרוקמב

 קוספל ןיאו ,דבב דב םינוש םינשרדל תוסחוימו םינוש םימכח יפמ םייארומאו

 ויחוריסמ ךא ,םודק תויהל יושע ינשרד רמוח .ןנמז לע ולא םיסוחיי יפ-לע
253 

 ונייה ול .המכו המכ תחא לע תושרד ,ךכ יתכלה רמוח םאו ,תורחואמ

 לש ותומדק לע קיסהל םייושע ונייה םייאנת תורוקמב קר תוליבקמ םיאצומ

 תורוקמ לש םתואיצמ תאז םע לבא .וז הפוקת לובגב ותוכרעיה לעו ש״פ

 רבדב ןויערה ,וניארש יפכ .ותכירע תא חרכהב תרחאמ הניא ןיידע םייארומא

 תורוקמל הקיזה תניחבמ .םיאנתל עודי היה רבכ ארובה תא םיללהמה םיארבנה

 ינושאר וא םיאנתה תפוקת תולובגב רבכ ךרענ ש״פש ,ענמנה ןמ אל םיינשרדה

 האר ,ישרדמה הקלח רקיעב ,המודקה תירבעה תורפסה לש הריסמה יכרד לע (251
 .ד קרפ ,ב אובמב הבחרהב

 לכב םאו" :11 ׳ע ,ש״ת ,םילשורי ,ןמית ישרדמ ,ןמרביל 'ש לש וירבדכ (252
 הניא (הייאר וניאר אל ןיא) פ.ע§וג1116נב1;11111 ©ג 811611110 םיעדמה

 דדונ םע .המכ יפ השלח איה וז החכוה ונלש תורפסב ירה ,הקזח החכוה
 ויתוריצי לע תואיכו יוארכ רומשל לוכי היה אל ללמואה ונמעכ הלוגו
 תורשקמה תוילוח המכ ונלצא ודבאנ םא ללכ אלפתהל ןיאו ,תויתורפסה

 ."שדחה םע קיתעה תא

 1?0818ס111*1£1 .4. 30111/78,1*2, ךותב רציבוטפא איבמש תואמגודב ןייע (253
 3.1. 38ג11ן}61,§6נ?י םג האר .361*1111-^1611, 1917, ע. 124-125

 1116 48,11116 0£ ^668,410 ס3X7111 133* , 19.13<18.161 (1949), ע.
 ןוספלוו לש ורפס לע 0-004611011611 לש ותרוקיב לע ביגמה 115-123

 הריתסה לע עיבצה ףניאדוג .(109-87 'ע ,(1948) 67 ,םש) ןוליפ לע
 ללכמ ןוליפל םירחואמ םינווי םירבחמ תאצוהב ןוספלוו לצא תידותימה
 ץבוקו ךרענש רמוחב תינבר תורפסב שומישל דוגינב ,ויתורוקמב ןוידה

 יתש ןיבש ידוסיה לדבהה תא םיעטמ רגרבמב .תרחואמ רתוי הברה הפוקתב
 תורוסמ ןיבל םיילאודיבידניא םירוביח ןיב ,תויורפסה

 ,ןמיהמ ךיראת דימת וניא םימכח תומשל תורוקמ לש םסוחיי .פ " ע ב ש

 טעומ רמוח קר .םודק רמוח לש 161*111111113 8,4 0.116111 קר שמשמ אלא
 הנממ בר קלח ךא ,תיבה ןברוח ינפלמ םידיחי לש םמשב עיגה הדגאה לש

 .איהה הפוקתה ןמ עבונ
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 האמה ןמ רחואי אל ,רתוי רחואמ ךרענש רשפא ךכל הייאר ןיאב ךא .םיארומאה

 .טסקטה לש י״כו ותואיצמל תויודע ונידיב שי ךליאו ןאכמ ירהש ,תינימשה

 •וז הלאש ריהבהל לכונ אל םיינולימו םיינושל םינוירטירק תרזעב םג

 ףסוא שוביג םע הרבוחו ,תירוקמ הארנכ איהש ,תירופיסה תרגסמה ןושל

 ןמ תומש ללוכ םיארבנה ףסוא .שרדמה לש תקהבומ תירבע ןושל איה ,םינונמהה

 ,תיטס ,ןזוא ןוגכ םיעודי יתלב תומש אוה ליכמ ןכו ,םימכח ןושלמו ארקמה

254 
 תאו ,םימכח ןושלמ תויהל םייושע םינושארה תומשה ינש .רודס ,דומסא

255 
 ותכירע לע ןאכמ דומלל ןיא .םייברע תומש ילוגלגכ ראבל ןתינ םינורחאה

 י״כב קר םיעיפומ ולא םידדוב חומש ינש יכ תיברעה תעפשה ימוחתב ש״פ לש

 םפוג םינונמהה .תרחואמ תפסות םהש ןכתי ךכיפלו ,חרזמב קתעוה םנמאש ,דחא

 .תוארקמ טוטיצ אלא םניא

 ידכ םיארבנה לש ינאטובהו יגולואוזה בכרהב ןיא ש״פ לש ואצומ יבגל

 ,םימכח ןושלבו ארקמב רומאכ םירכזנ ובש הרולפהו הנואפה .רבד ונדמלל

 ךא .לארשי-ץראב םייוצמ םייח ילעבכו םיחמצכ יוהיזל םה םינתינ םנמאו

 .י״אל ץוחמ םג ךרעיהל ש״פ היה יושע תיתורפס הריציכ

 -תוליבקמה רקס לש יגולונורכה ךרעה תא וניחד םללגבש ,םימעמ םתואמ

 ןיכומית .ש״פ לש ואצומ יוהיזל וכרע תא תוחדל ףא ןתינ םיינשרדה תורוקמ

 םהירמואל םינונמהה םוחייו םיארבנה תריחב תא ונל ריבסהל םייושעש ,םיינשרד

 ותרוצ .ש״פל ןיכומיתה רוקמ ןיב הרישי הקיזל תינקספ הייאר ןיידע סב ןיא

 םינונמהה טועימ ;וז ןיעמ יוהיז ךרד לע השקמ קרפה לש תדחוימה תיתורפסה

 אוה ןיד ןכ-יפ-לע־ףא .הילע תוכמתסה ילוא ענומ ינשרדה םעקר ונל עדונש

 םאצומ רשא ,ונידיב םייוצמה ש״פל תוליבקמהו ןיכומיתהןיבמ יכ ,םיעטהל

 םיחסונהו תורוקמה םיטלוב ,אוה רורב

 לשמ ךרד ךכ .ילארשיצראה חסונל ןיעבש דוגינב םיתעל ,םיילבבה

 לכ ראש *(הרודהמל 92 הרעה) ילבבה דומלתה לע םחר ןונמה םתסה ןמ םסובמ

 דוגינב - .ךכ וארקל שי םא) ןרא ,(!ר״בלו ימלשוריל דוגינב - 95 ,םש) םילבשה

 ןונמה *(111 ,םש) ילבבה ןמ עודי יפצויד םשה *(98 ,םש ,ר״בלו ימלשוריל

 םיבורק תוחפסנהו תירופיסה תרגסמה ןמ םידחא םיקלח ןכ ומכ *(135 ,םש) רוש

 םלוה תאז תמועל .(19 ,םש) ץרא ןונמה ב״ויכו ,תילבבה תרוסמבש תותיירבל

 דוגינב) אקווד ימלשוריה רוקמה תא (ב)(א) יחסונב תונליאה לכ ראש ןונמה

 .(29 ,םש) ר״ב שרדמ לע ילוא םסובמ םימי ןונמהו (103 ,םש ,ילבבל

 ,הז םינונמה קרפ שבוג גוח הזיאב ,הלאשה תניחב אמש ,התעמ רומא

 תקידב ,ינחורה ויפואב ןויע .ורוביח ןמזו ואצומ לע רוא ךופשל הייושע

 ותאוושהו ובש יארקמ-אלה טסקטה חותינ ,ויתוליבקמ לש תינחורה םתקיז

 תפוקתל םיאנתה תורפס ןיבש תירבעה הריציב םיעודיה םייתורפסה םיגוסל

 .ש״פ לש תינחורה ותועמשמו ונמז ,ואצומ לע ונדמלל ילוא םייושע סינואגה

 .הרודהמל 115 ,81 תורעהב ינושלה ןוידה האר (254

 .126 ,55 תורעה ש״ע (255



 ונמזו ותועמשמ ,הריש קרפ לש ואצומ .ו קרפ

 ךרענ אל םיארבנ סוליק לע תועודי תושרד לש יתיצמתה זוכירה

 שבוג ביחרמ ינשרד עקר לע דסוימה םינונמהה ףסוא .אמלעב ינכס סקדניאכ

 תינחור הטיש קר .העודי תינויער השיג ךותמ םתסה ןמ תיתורפס הריציכ

 .תיתורפס הרוצב וכרעלו ודבעל ,רזופמה רמוחה תא טקלל התיה הייושע תמייוסמ

 .יתורפס דוביעו שוטיל תרסח המישר ,אדירג םינונמה ףסוא וניא ש״פ

 לע יתלילע שרדמ םשארב ,תירופיס-תישרדמ תרגסמ ךותב םינותנ םינונמהה

 יתלילע שרדמ ופוסבו ,םיארבנה לכ תוריש תא םלוהה גולורפכ עדרפצהו דוד

 תירופיס תרגסמ .םינונמהה קרפל גוליפאב ,ש״פ תא םתוחש ,םיבלכה ןונמה לע

 הרוקמ יכ חינהל םיאשר ונאו ,םינונמהלכ ינשרד הקיני עקרק הל ןיא וז

 היננח/אנינח 'ר לש ודימלת היעשי לע גוליפאה .םתכירעו םינונמהה ץוביקב

 ,םייק טסקט תניחב ופוג ש 'י ם לע דסוימ

 השרפל שיש אתיירב וא הנשמ ןיעכ

 ופסונש םייפארגיפאודבספה תוחפסנה יבגל ךכ רבדה ןיא .הביחרהלו

 .רתוי רחואמ הארנכ

 םוקיה רבדב ינשרדה ןויערה תא הפיקמ הרוצב הצממ הז םינונמה קרפ

 םיגוחמ אציש ,תנתונ תעדהו ,ןונמהה ןושל איה ונושל ,וארוב תא ללהמה

 ידיל האב םהב רשא ,םיגוח .תיגולומסוקה םתסיפת תודוסימ איה היגולונמההש

 לש ןויערה תא ףא וצמאיש אוה יעבט ,ןונמהב לאהו םדאה ןיבש הקיזה יוטיב

 הריצי ללכל והושבגיו ויתורוקמ תא ודבעי ,םירוציה לכ יפב םינונמה תרימא

 הרורב הקיז הלגמ םנמא ש״פ לש תוליבקמ-חורוקמב ןויעה .הפיקמ תינונמה

 .הזכ םייוסמ גוחל

 .ש״פ לש תינחורה ותקיזל חתפמ ןיעכ שמשמה יאנת רוקמ ונידיב

 ןנחוי ןברב השעמה לש תירטוזאה המינה ילעב םייטאטסקאה םירואיתל ונתנווכ

 ,הבכרמ השעמב קרפ וינפב הנשש ךרע ןב רזעלא 'ר ודימלתבו יאכז ןב
 ׳רש/־

 השעמ" :ימלשוריה תסרג יפל ^ .ילבבבו ימלשורי דומלתב אתיירבב םיאבומה

 ךרע ןב רזעל 'רו רומח לע בכור ךרדה לע ךלהמ היהש יאכז ןב ןנחוי ןברב

 ךכ אלו ול רמא ,הבכרמה השעמב דחא קרפ ינינשה ,'ר ול רמא .וירחא ךלהמ

 ךינפל רמול ינישרת ׳ר ול רמא...[דיחיב :ילבב] הבכרמב אלו םימכח ונש

 וכלה...הבכרמה השעמב ךרע ןב רזעל 'ר חתפש ןויכ ,רומא ול רמא ,ינא

 יכאלמ ויהו םתוא הפיקה םימשה ןמ שא הדריו דחא ןליא תחת ןהל ובשיו

 ךותמ דחא ךאלמ הנענ ,ןתח ינפל ןיחינמש הפוח ינבכ ןהינפל ןיצפקמ תרשה

 וחתפ דימ .הבכרמ השעמ אוה ןכ ךרע ןב רזעלא ךירבדכ רמאו שאה

 וננרי זא הריש ורמאו ןהיפ תונליאה לכ
 257.״ר ע י יצע לכ

 וניא 234 'ע ,לדנאמרקוצ 'דהמ א,ב״פ הגיגח ,אתפסותב ליבקמה רוקמה (256
 .ונניינעל בושחה רואיתה תא ללוכ

 .א״ה,ב״פ הגיגח 'ורי (257
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 ,הבכרמ השעמ תנשמ לש תידוסה העידיב ךורכ הז יטפילאקופא רופיס
258 

 .םש הנשמב ףיקת רוסיאב יבמופה הדומיל רסאנשו ,תופירחב לבגוה המוסרפש

 וב םישטשסימש ,הז ירטוזא דומילמ קרפ תיינש תובקעב יטאטסקאה רואיתה

 םתחנ ,םיינוזח םייחואיצמ-לע םייוליגו תיצראה תואיצמה ןיב תולובגה

 אוה החסונו ,ש״פב הלולב "תונליאה לכ ראש" תריש ."תונליאה לכ" תרישב
 .בותכ ותוא 259

 .תונליאה ןונמה חסונ םג הנוש היפ-לעו ,תצקמב הנוש ילבבה תסרג

 הסרגה יפ-לע אקוד םלוא ,ימלשוריבש ילארשיצראה חסונל ףפוח ש״פב ןונמהה

 ןב א״ר חתפ דימ..." :הז ןפוד-אצוי רופיסל ש״פ לש ותקיז תרכינ תילבבה

 םימשה ןמ שא הדריו שרדו הבכרמה השעמב ךרע

 ןלוכ וחתפ הדשבש תונליאה לכ הכביסו

 'ה תא וללה ורמא הריש המ הריש ורמאו

 ירפ ץע תומוהת לכו םינינת ץראה ןמ

 היוללה םיזרא לכו

 ןונמה איה הבברמ השעמ לש ידוסה דומילה לע תימסוקה הבוגתה ןאכ ףא

 תדרויה שא - םינותחתו םינוילע ןיב תיטסימ הקיזמ האצותכ ,תונליאה ,עבטה

 לש ילבבה חסונה .םינונמה רישל םתוא תררועמו תונליאה תא תכבסמ םימשה ןמ

 םילהתב ח״מק רומזמ ךותמ םיקוספ יעטק לש הבכרמ השעמ אלא וניא םתריש

 לש קהבומה (ירופאסימה) יארקמה יוטיבה רוכזכ אוהש ,(די,ם,ז םיקוספ)

 תונליאה יפב רוציק ךרד אבומהרומזמה !ש״פ לש ודוסיו ושרוש ,םוקיה לכ ללה

 אלא תונליאה ללה חא קר אל אטבמ ,דבלב תינשרד אתכמסאכ אלו ,ופוג ןונמהכ

 הבוגתה .יחהו חמוצה ,םמודה ןמ םיארבנה לכ ןונמהו סוליק תא

 תודוסב ירטוזאה קוסיעל תיטפילאקופאה

 תינאטנופס תוררועתה איה תוהולאה

 רמול ישונא-אלה םוקיה לש תיטאססקאו

 לע המותס היצאמרופניא התואש רשפא .ארובה ינפל הריש
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 תעידיב איה ףא תכרכנה ,"םילקד תחיש" יאכז ןב ןנחוי ןבר לש ותעידי

 .הז ןיעמ םייטסימ חונוזחל תסחייתמ ,הבכרמ השעמו תרשה יכאלמ תוריש

 תונליאה ןונמה לש ודוסיב קפס אלל חנומה ,הז חתפמ-רוקמב ןיא םא

 דומילב ותוכרכיה ,ש״פ לש יטפילאקופאה וביט לע ונל תורוהל ידכ ,ש״פב

 תולבקהה ואובי ,לארשיב םודקה יטסימה םרזל ותקיזו הבכרמ השעמ לש ידוסה

 אלו םינשב הבכרמ השעמב אלו...תוירעב ןישרוד ןיא") א,ב הגיגח (258
 .םש ךשמההו ("דיחיב הבכרמב

 .םש 103 הרעהו ,הרודהמב ןייע .בי,וצ ׳הת (259

 .ב״ע,די ,הגיגח (260

 ...תועבגו םירה תחיש" תעידי תסחוימ ,רוכזכ ,הבחרהב .225 הרעה האר (261
 .ליעל ד קרפב ןייע ןז״ביר לש ובר ,ללהל "תומהבו תויה...םיבשעו םיצע

 עבטה ירדס םע חחושמה אידרוד ןב רזעלא לע יאנתה רופיסהש ןייוצי
 ויכרב ןיב ושאר חינה" :תיטסימ המינב םתחנ (א״ע,זי ז״ע) וימצעו

 ייחל ןמוזמ...א״ר רמאו לוק תב התצי .ותמשנ התציש דע היכבב העגו
 טקאל הז רואיתב שיש הלבקהה לע יתעמש םולש ׳פורפ יפמ ."אבה םלועה

 .המיימשה יאקיטסימה תיילע לש יביטסגוסוטוא-יגולוכיספה



62 

 .ךכ לע ודיעיו תיטסימה תורפסה םוחתמ תושרופמה

 ,רתוי תרחואמו המודק ,תיטסימה תורפסה ןמ תוליבקמל ךתעד ןת

 -סייטסימ םיעקשממו תיטפילאקופאה תורפסה ןפ ,הבכרמה תקיטסיממ תבאושה

 ,ץרא ,םימש לש םהינונמהל ונתרודהמל תורעהב ואבוה רשא ,דומלתבש םייגאמ

 ,םחר ,לוגנרת ,ןדע ןג ,םיבכוכ ,םיצרש ,תורהנ ,(םימ)םימי

 םיללכנה ,םיבותכ הנומשש ךכב תוירקמ ןיאש ןכתי .רוש ,הדשה יצע

 לש תידוסה הרותה לע הנשמבש םיזמרל רשקב הגיגח ארמגבש תיטסימה תונשרדב

 יננע/םיבע ,שמש/חרי ינונמה הוושה .ש״פב םינונמה םישמשמ ,הבכרמ השעמ
 ׳ר /* 2

 ,(ל״נכ) םינינת ,(א) חסונ תודש ,םירה ,(ב)(א) חסונ םימשג ,דובכ

 אפלא יטסימה שרדמב .א״ע,די-א״ע,בי הגיגחב םיאבומה םיבותכל רוש ,תימענ

 יוטיבה תא ,רוכזכ ,ונאצמ ,תולכיהה תורפסמ רמוח קיזחמה ,אביקע 'רד אתיב

 האירבה תילכתכ םיארבנה ינונמה לש ,רתויב םודקה הארנכ ,ףיקמה ינשרדה

 תורפסל ותקיז לע עיבצהל ידכ ופוג ש״פ לש טסקטב שי ,ןכ לע רתי

 םינונמהה תדיחיב ידיחיה עטקה איה לוגנרתה לש וינונמהל המדקהה ,תיטסימה

 םנושלו ,םה תוארקמ ללכ ךרדב םמצע םינונמהה .ינונמה וניאש טסקט ליכמה

 תובישח תעדונ ךכיפל ,קרפה לש ותועמשמו וביט לע רבד תולגל הייושע הניא

 לש ואוב רבדב ,םינושה היחסונ לע ,וז המדקה ,ינונמה-אל ססקטל הרתי

 יטסימ יפוא תלעב איה ,םורממ הלגנש וויז וא ןדע ןגב םיקידצה לצא ה״בקה
 .יאנת רוקמבו תיטפילאקופאה תורפסב הימושירש ,קהבומ יטסיפרומופורתנאו 264

 האצי דמלל וז תיטפילאקופאו תיטסימ היצאוטיסב לוגנרתה ינונמה לש םתכירכ

 תולבקה יצרא-לעה וביטלו םמצעלשכ לוגנרתה ינונמהל .םינונמהה ראש לע

 .תולכיהה תורפסבו תיטפילאקופאה תורפסב ,תירבע-אל תיגולותימ תורפסב

 ,רבתסמ .תיטפילאקו פאו תידוס הריוא ףופא ש״פ תא םתוחה שרדמה םג

 ,םיבלכה ןונמה רבד לע קר אל הנעתה אנינח/היננח ׳ר לש ודימלת היעשי 'רש

 הנתינ תידוסה התבושת רשא ,השרופ אלש המותס הלאש לע הבושת ךרוצל אלא

 .יגולוטאכסא דוס לעבכ שרדמב עודיה ,איבנה קוקבחל קר

 חפסנש קלח ותוא אקוד תאש רתיב דיעמ ונרוביח לש יטסימה וביט לע

 ,םיאנתל םיסחוימש תוחפסנ םיאבומ ש״פ לש ופוסב .רתוי רחואמ הארנכ וילא

 העיבצמ םהיתורוקמ תפישחש ,ולא תוחפסנ .ורכשבו ש״פ רמוא חבשב םיגילפמה

 ,תונושלל םלוב ןפואב םימוד ,םתויפארגיפאודבספ לע לילעב

 תיטסימה תולכיהה תורפסמ םיקהבומ םימודק םירוביח ינשב ,ההז ןתרטמש
2 

 תומוד תוחטבה תוסחוימ ולא םירוביחב ',.,'הבר הבכרמ״ו "המוק רועיש"

 תורפס לש םיישארה הבכרמה ירוביגל ועדוילו טסקטה תא הנושל המוד ןונגסב

 הייאר ןהב שי .רתויב תופלאמ ולא תולבקה .אביקע ׳רו לאעמשי 'ר - תולכיהה

 .תולכיהה תורפסל ותקיזלו ולא תויטסימ תוריציל ש״פ ןיבש הברקל תכתוח

 םינונמהה קרפל וחפוס,םוי לכב ש״פ רמוא תא םיללהמה ,ולא תוחפסנש ,הארנ

 .(7) הרעה ,חור האר ,כ י״כב םיילוש תהגהב (262

 .םש 232 הרעהו ד קרפ ליעל ןייע (263

 ,יטסיפרומופודתנא וניא םנמא כ לש יחרזמה חסונה .הרודהמל 69 הרעה ןייע (264
 •70 'עה ש״ע ,תולכיהה תורפס ןושל ונושלו קהבומ יטסימ אוה ךא

 םירוביח לש םתוכייש לע .הרודהמל 160 הרעהב תואבומה תולבקהה האר (265
 רועיש .42-36 ,4 'םמ ,6 ׳ע , יז0 ,םולש האר תולכיהה תורפסל הלא

 .היינשה האמה ןמ ורוקמ םולש תעדל המוק
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 אל .המודק הפוקתב דוע ךא ,יגרוטיל טסקטל ךפהשמ ,יתורפסה ושוביג רחאל

 ןמז תעיבקב יולת רבדה ;הנושארה ותכירעב רבכ וחוא ומתח םהש ,ענמנה ןמ

 תורפסה לעו קרפב שומיש השענ ובש גוחה לע םה םידיעמ ךכ וא ךכ .ורוביח

 רועיש םע ש״פ לש ותכירכב אופא המית ןיא .רצונ הימוחתבו ךייתשה הילאש

 וילע תונושארה תויודעב םירחא םייטסימ םירוביחו יטסיפרומופורתנאה המוק

 .זנכשאב וקת השמו חרזמב םיחורי ןב ןומלס לצא

 תוינונמהה .ונלש םינונמהה קרפ תא תמלוה תולכיהה תורפס ןכא

 ,תישארב השעמו הבכרמה לש המודקה תידוהיה הקיטסימה לש היתודוסימ איה

 .תיטפילאקופאה תורפסב הישרשו דומלתבו הנשמב םג םיעקושמ םימומעה הידהש

 םניא םייתורפסה הייוטיב .ןונמהה ןושל איה רתויב תינייפאה הנושל
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 ׳י.םי יביטפירקסד ,םולש 'ג 'פורפ הראתש יפכ ,אלא ,םייביטאלוקפס

 ידכ ךות תולכיהה רואית לע םיבבוס וז תורפס לש םיירויצה םירואיתה

 יתש .םימיימשה םינונמהה לעו הבכרמה ידרוי לש םימשל תנכוסמה היילעה

 ,תולכיהה תורפס לש רתויב םימודקה םיקלחה ןמ םולש תעדל ןה ולא תוביטח

 ,םייזונימונ םינונמה המודקה תיארומאה וא תיאנתה הפוקתב םרוקמו

 םילולכ ריבכמל תילגנאו תימיימש היגרוטיל ,הזאטסכא תונועט תוינאטיל
 הקיטסימ לש רתויב שבוגמהו קהבומה ינונמהה יוטיבה ,יתבר תולכיהב 269

 ירואיתב ףאו תורחא תוריציב ףא תרכינ תינונמהה ןושלה ךא ,הבכרמה

 םלובה יתורפסה גשיהה איה תולכיהה ינונמה תורפס .םמצע הבכרמב הדיריה

 .יביטפירקסדה החוכ תומלגתה רקיעו המודקה תיטסימה הריציה לש רתויב

 לש םינונמהה ףסוא םג שבגתהל היה יושע הז ידונמה םלוע ימוחתב

 .שייפ םג קלח סופתל היה יושע הבכרמה ידרוי לש יגולומסוקה רויצב .ש״פ

 םימיימשה תולכיהה ינונמה .הלא םינונמה ןושל תולכיהה ינונמהכ אל ,תמא

 תוינאטיל תשודג ,תיזונימונ ,חיטאטסכא ןושל םנושל .תוירוקמ תוריצי םניה

 תימתירו תיטויפ הקיציב ךא םימכח ןושל לש הדוסימ תירבע ,םירזוח םיראתו

 ירדענ ,םה ארקמה ןמ םיבותכ םלוככ םבור וינונמה ש״פ וליאו ,תירוקמ

 םייזונימונ םייוטיבו יטאטסקא חתמ ירסח םינונמה םג םלוא .ולא תונוכת

 אלש יטפילאקופא יוטיב םתסה ןמ היה ש״פ .תיטסימ הריוא םיפופא ויה ולא

 לע ונבנ םיארבנה יסוליק לע תושרדה .תולכיהה ינונמהמ יטסימה ותתימב לפנ

 שוביג ךא ,הדגאה לש ןוימדה דיכ תויארקמ תורופאטימ לש תוירואית תושחמה

 ינשרדה ןוימדל התווישש ,תינוזח הייאר ךותמ השענ ולוכ םוקיה ינונמה קרפ

 הייארה ןמ חפט הלגמ ךרע ןב א״רו ז״ביר לע רופיסה .תיטכימ תועמשמ

 תודוסימ דוסיכ ,הבכרמ השעמ רואיתמ קלחכ האירבה ינונמה לש תינוזחה

 ףא הבליש וז תינוזח הייאר .תולכיהה תורפס לש תירואיתה היגולומסוקה

 לכ אלל םינשרד תורוסמ ךותמ ועדונש ,םינותחתה םירוציה ינונמה תא

 .הלש תימיימשה היגולונמהב ,תיטסימ תועמשמ

 , יז£ ורפסבו 14.1 ,םולש לש ורפסב ב קרפ ןייע תולכיהה תורפס לע (266
 .ולוכ הל שדקוהש

 .74 ׳ע ,1/11 (267

 .40 ׳ע , .זס (268

 .62-57 ׳ע , ,םולש ןייע (269
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 ברקב ש״פ לש וז תיטפילאקופא תועמשמל החכוה ונידיב שיש ,הארנ

 רחואמ םנמא ךרענש רוביחב ,תישארב תבש רואיתב .לארשיב םימודקה דוסה ילעב

 לש םתריצימ יגולומסוק טסקט ליכמו תולכיהה תורפסמ רמוח קיזחמ ךא ,רתוי
 תטרופמ הלבקה קר אל םיאצומ ונא ,תישארבד הבר רודיסב ,הבכרמה ידרוי . . 270

 .תיטסימהו תינוזחה ותועמשמ לש היוליג תא ףא אלא ,ש״פבש םיארבנה לכ ללהל
 וניאש ,דרופסקוא יייכו םילשורי י״כ ,י״כ ינשמ עודי ונניינעלש עטקה 272 271

 רמייהטרו א״ש ידיב םילשורי י״כ יפ-לע "תישארבד הבר רדס״ב ספדנו ,םלש
 י״כ יפ-לע ותוא םיאיבמ ונא .רמיהטרו י״א ידיב דרופסקוא י״כ יפ-לעו 273

 :םילשורי י״כמ ךרע ילעב תואחסונ יפוליחל תורעה םע ,דרופסקוא

 שמרו היחו תומהב ארב יסשב" :רמאנ ישש םויב תישארב השעמ רואיתב

 ךאלמ לדיג ,ותדובע לע הויצ דחאו דחא לכו...םישמרו םיצקשו תויח עבשו
 םהיפב םמעט הרמזו ללה .םירשה שארב לאירבגו םלוכ שארב 274

 ןילוע ןהבש הזל הזמ השע תומלוסו...םלוכ ןורגב תוחבשתו ריש

 לכש ינפמ םלועב םולש םושל םידרוי ןהמו חבש רמול ןילוע ןהמ ןידרויו
^27 

 ־'."ורמושל איריבו איריב לכ לע הנוממ ךאלמו ךאלמ

 החמש אסכ לע אוה ךורב שודקה בשי יעיבשב" :יעיבשה םויה רואיתו

 לש רש הלודג החמשב ץרא לש רשו הלודג החמשב םימש לש [רש} וינפל ריבעהו
 ,הלודג החמשב םירה לס רש ,הלודג החמשב תורהנ לש רש ,הלודג החמשב 4'0סיפ 2^0

 המח לש רש ,הלודג החמשב תומוהת לש רש ,הלודג החמשב תועבג לש רש 277

 רש ,הלודג החמשב םיבכוכ לש רש...הלודג החמשב הנבל לש רש ,הלודג החמשב

 החמשב םנהיג לש רש ,הלודג החמשב ןדע ןג לש רש ,הלודג החמשב תולזמ לש
 ׳ג׳דס

 לש רש ,תומהב לש רשו תויח לש רש ,םישמר לש רש *"",םיצקש לש רש...הלודג

 לש רש ,תוירב לש רש ,םיכאלמ לש רש ,תופוע לש רש ,םיבגח לש רש ,םיגד

 תויח לס רס דודגו דודג לכ לש רש עיקרו עיקר לכ לש רש ,הירבו היריב

 י״כב) "לודג ןהכ לאעמשי יברד הבכרמד תיסארבד הבר רודס" הנוכמ (270
 ,רמיהטרו א״ש םיפדהש יפכ "...תיסארבד הבר רדס" אלו ןמילסורי

 ויוניכב םג עודי .(דרופסקוא י״כב) "אבר תישארבד אבר רודיס" ,(ןלהל
 367 'עו 73 'ע ,םש ,םולש האר טסקטה לע ."תישארב השעמד אתיירב"

 .120 הרעה

 -םולש גולטקב ורואית האר .80381 יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב (271
 םיפד :רוביחה .22 'ע ,4 'םמ ,ץ״רת ,םילשורי ,הלבקב י״כ ,לאוי

 .א33-ב32 :ונניינעל עטקה ;א43-ב29

 םיפד :ונניינעל עטקה .1531 'םמ ראואביונ גולטק ,141011. 9 (272
 .ב108-א107

 טסש-הסש ,(םילשורי י״כ) חמ-טי 'ע ,י״שת ,םילשורי ,א ,^תושרדמ יתב (273
 .(דרופסקוא י״כ)

 .עטנ :םילשורי י״כ (274

 .[די] ןמיס ,חסש 'ע ,א תושרדמ יחב (275

 :םילשורי י״כב .םימי :תרחואמ ההגהו ,ל״נכ םימ י״הכב .םימי :סופדב (276
 .ש״פב םימי/סימ םיחסונה יפוליח הוושה .םימ

 .תורבדמ לש רש :ףיסומ םילשורי י״כ (277

 .תונליא לש רש :םילשורי י״כ (278
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 החמש לש ןועמב הלודג החמשב ןידמוע םלוכ ויהו...דובכה יבורכ...שדוקה

 לכב וינפל ןיסלקמו םינגנמו ןידקרמו ןיחמשמו ןיקחשו

 ינימ לכבו רמז ינימ לכבו סוליק ינימ

 ׳ה דובכ יהי םירמואו ןהיפ ןיחתופ תרשה יכאלמ ויהו ללהו חבש

 לוקו החמש אלמ עיקר תוברע היהו (דל,דק 'הת) וישעמב 'ה חמשי םלועל

 תבש לש הרש אוה ךורב שודקה איבה...הלהצו הריש הנירו הליהת...דוהו

 והלעה ןושארה םדא ףאו...רשו רש לכ הינפל איבהו דובכה אסכ לע הבישוהו

 הבש תבש לש התחמשב חומשלו שושל םינוילעה םימשה ימשל אוה ךורב שודקה

 םויל ריש רומזמ רמאו ויפ תא חתפ...ץראו םימש תכונח אוה ךורב שודקה השע

 בוט הרמאו ...רומזמ רמוא התא ןיא ילו...תבשל אוה ךורב שודקה רמא תבשה

 רמזל ורמאו הירחא ובישה תישארב ירדיס לכו 'הל תודוהל

 2^."ןוילע ךמשל

 לש תינויערהו תיתינבתה הלבקהה

 םיכאלמה !רתויב תטלוב ש״פל ולא תואקספ

 ,ש״פב םלוככ םבור םיעיפומה םיארבנ יגוסו עבט ירדס םיגציימ םינוממה
 יוטיב ידיל אב ןאכ ףא ש״פבכ .יידמל המוד רדסבו 280

 ,ארובה לש ימסוקה לוליהה ,םיארבנה לכ יפבש םוליקהו חבשה רבדב ןויערה

 םינונמהב םינותחתה םיארבנה ינונמה םיכרכנ הז ינוזח רואיתבש אלא

 תולכיהה תורפסבש היגולונמהכ .הבכרמה לש תילגנאה היגרוטילב ,םימיימשה

 -יתלב קלח ,םה םיילגנא םינונמה םיארבנה ינונמה ףא

 לכ ירש סוליק לש ילגנאה דמעמה .םימיימשה תולכיההו הבכרמה םלועמ דרפנ

 תרגסמב תישארב תבש רואיתב םנמא ךורכ םהיגוסל םיארבנהו עבטה ירדס
281 

 םה הלא םירואית ,םולש 'ג רבכ הרוהש יפכ ,םלוא ,תישארב השעמ רואית

 ןושל ייונישב טטוצמ הז רואית .(ופוג יייהכ פ״עו) םסש 'ע ,םש (279
 'דהמ ,יתבר תישארב שרדמב :םיניבה ימיב םיבר תורוקמב רוציקבו

 ןייטשפע ׳א לצא םשמ אבוה ןכל םדוק) 36-35 'ע ,ש״ת ,םילשורי ,קבלא
 ,3-2 'ע ,(דיינרת) ב רקוחה ,תיזנכשאה הלבקה תורוקל ,גארפ יייכ ךוחמ
 •יתישארב השעמ" ךותמ) םמרוומ רזעלא ׳ר לש תוליפתה שוריפב ;(3 הרעה

 דרופסקוא י״כ האר ,םישעמה לכמ תבש רשא לאל הליפתה לע (ונושלב
 היה וינפלש רבתסמ "תישארב השעמ יהלישב" ונושל יפ-לע] ב154 ,1204

 הז שוריפ ךותמ .[הז רואיתב םייתסמה ,דרופסקוא י״כל המוד חסונ
 ,ךברוא 'א האר) ך״ש ,ןגניהט ,שבירט ה״נ 'ר רודיסבש שוריפב םג אבומ

 96 הרעה ,125 'ע ,ג״כשת ,םילשורי ,(אובמ) ד ,םשובה תגורע 'דהמ
 תמדקהב האר םיפסונ םיטוטיצ לע .([םש ןוקית ךירצ ד " ש ןגניהט]

 ןדית-גית 'ע ,םש ,ןייטשפע 'א ןויתורעהבו ח ׳ע ,םש ,רמיהטרו
 רבכ הלולכ הז רואית לש הזארפארפ .101 הרעה ,110 'ע , 7 ,גרבצניג

 ,רפכה לכשא האר ,היגולולגנאה לע יארקה יסדה הדוהי לש ויתופקתהב
 שדח רהוזבש תינשרדה הקספה .ב״ע-א״ע דלק,גםש 'יס ,1836 ,וולזוג

 "ה״בקהל םלקיש ימ היה אל םלועה ארבנ אלש דע" (םלענה שרדמ) ב״ע טכ
 .ל״נה רואיתב כ״ג הארנכ הרוקמ ׳וגו

 .(תונליא ,רבדמ) ש״פל תוליבקמה םילשורי י״כ תופסותל םג ךתעד ןח (280

 ןוגכ ,שרדמב םיארבנה סוליק לע תוינשרדה תובחרהה םג יכ ,ןייצל יואר (281
 הזב אצויכ .םתאירב תילכת ןיינעב תוכורכ ויה (ד קרפ ליעל) ר״ומשב

 םיבותכה שרדמ .הבכרמה ידרוי םלועמ באושה ,ע״רד ב״א יטסימה שרדמב םג
 ותמיתחו ,תישארב השעמ רואיתב שרופמב ךורכ םיארבנה סוליק ןיינעל םש

 םדא ףאש ןינמו" :תישארבד הבר רודסבש רואיתל הרורב הקיז לע הדיעמ
 רמזלו 'הל תודוהל בוט תבשה םויל ריש רומזמ 'נש הרישב ויפ חתפ ןושארה

 יכאלמ ךותב םורמ ימשב...רמזלו...ץראב 'הל תודוהל בוט ,ןוילע ךמשל
 הבר רודסב ימסוקה סוליקה רואיתב םג .(ב 'ע ,רמייהטרו 'דהמ) "תרשה

 ל״נה תבסל רומזמב םתחנ אוה ףא ,ןושארה םדא ופוסב ךרכנ תיסארבד
 .ם י נ וחחת-םי נ ו י לע לס (םנמא הכופה) תלובקתבו
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 סומסוקה ירדס ירואית םניינע ,הינוגומסוק רסאמ רתוי היגולומסוק רדגב
 ש״פ םג יאדוב גורא הז יגולומסוק רויצב .ותאירב לס המרדה רסאמ רתוי 282

 השעמ לש ינוגומסוק רואיתכ אקוד ואל ,סומסוקה לש םיילגנא םינונמה קרפכ

 יניעב םוקיה ירדס לש יטסימ ןוזחכו חיטפילאקופא הייארכ אלא ,םלועה תאירב
 ־.הבכרמה ידרוי 283

 ותינבתכו ותועמשמב ליבקמה ,תישארבד הבר רודסבש ימסוקה ללהה רואית

 היגולולגנאה .לארשיב דוסה ילעב לש תיגולולגנאה םתסיפת לע דסוימ ,ש״פל

 תובבר םיסלכואמ הבכרמהו תולכיהה .תולכיהה תורפסב טלוב םוקמ תספות

 םיעמשומ תולכיהה ינונמה .םינוש םייוניכבו םייכראריה םיכרעמב םיכאלמ

 .תוימיימש תויצקנופ יאשונ ללכ ךרדב םה ולא םיכאלמ .םיכאלמה יפמ רקיעב

 הנוממ ךאלמ" ,םיארבנה לע םינוממ םירס לע ונא םידמל תישארבד הבר רודסמ

 ,ולא םירש לש םהיפמ אב ימסוקה סוליקה ."ורמושל איריבו איריב לכ לע

 ףקשמ הז יגולולגנא ךרעמ .םינותחתה עבטה ירדסו םירוציה תא םיגציימה

 לש םמויק ,ארבנו ארבנ לכ לש ןוילע גוציי רבדב תיגולומסוק הייאר

 ומויק לע םינוממה ,ויגוסלו וינימל ןותחתה םלועה לכל םיילגנא םיפיטיכרא

 הבר רודסמ .םמשב םהינונמהב לאה תא םידבוע רשאו ,ארבנו ארבנ לכ לש

 ןיבל םיארבנה ןיב םיירטם-וד םיילגנא םיכוותמ לש םמויק רייטצמ תישארבד

 תיטסימה הקיזה יוטיב לעו דחא ןוויכב סומסוקה ירדס לע םידקפומה ,ארובה

 ןילוע ןהבש הזל הזמ הסע תומלוסו" :רחאה ןוויכב ןונמהה ןושלב םהיניבש

 ינונמה ."םלועב םולש םושל םידרוי ןהמו תבס רמול ןילוע םהמ ןידרויו

 תוישאמו םירתסנה סומסוקה ירדסמ םה םיילגנאה םהיכוותמ תועצמאב םיארבנה

 .ומויק

 תורפסב ועקתשנ וז ןיעמ תיגולומסוקו תיגולולגנא הסיפתל םידה

 ירדס לע םינוממ םירש םינייצמ וללה תורוקמה בור תישרדמהו תידומלתה
 ךשוח לש רש ,שא לש רשו דרב רש ,סי לש רש ןוגכ ויתודוסיו עבטה 287 . 286 . 285

 לע הפיקמ תיגולומסוק הסיפתל םיזמר םיידומלת תורוקמב ןיא םלוא .דועו 288

 .םס ,1£1 (282

 םיארבנה סוליק בלושמ חישמה תאיבו גוגמו גוג לע יגולוטאכסא רואיתב (283
 רופצ לכ העש התואב" :םייגולוטאכסאה תותואה ןמ דהאכ
 הדשה תיח לכו םימשה ףוע לכו ףנכ
 ם ה י נ ו ק לש וחבשב ןהיפ תא ןיחתופ

 ןהירחא ןינוע ןלוכ תישארב ירדס לכו היוללה םלועל 'ה תמאו םירמואו
 ,ע״רד תויתוא ,רמיהטרו 'דהמ ,תות״יב א״פלא שרדמ) "היוללה םירמואו

 .(בק ׳ע

 £8גג^1ם£011161-82111•, :םימכסמה םיכרעה האר תידוהיה היגולולגנאה לע (284
 .41186101087, 1, ע. 589-597; 1. £18.11, 1511, ע. 583-589;

 ]4 81*11101*316111, £11861, £1, 71, 001. 639-644; נ4ג1§63 61
 ,נב0פ11פ98 18118 1 י.48818, ££<7 84 (1927), ע. 37-50

 .ב״ע,דע ב״ב (285

 .א״ע,חיק 'ספ האר שא לש רש לאירבגו דרבה רש ומקרוי לע השרד (286

 'דהמ ,יתבר תישארב ;א״ע הצ ,ם״רח ,אניוו ,םולש-שיא ׳דהמ ,כ ר״ספ (287
 ,לאירזע יברל תודגאה שוריפב הבחרהב םג האר) דועו 10 ׳ע ,קבלא

 .(68 'ע ,ה״שת ,םילשורי ,יבשת 'י ׳דהמ

 יגאמה שומישהו "ןלעמ לש םירש" לע יללכ ןפואב ה ,ב יתבר הכיא לשמל (288
 ריכזהל ונניינעמ אל ,"אלזרפ...ארונ...אימ לעד םיכאלמ" טרפבו ,םהב

 םיפסונ תורוקמ .תומואה לע םינוממה םיכאלמ לע םיברה תורוקמה תא ןאכ
 .33-31 'ע ,"711 ,גרבצגיג לש חתפמה פ"ע ןייע םינוממ םיכאלמל
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 ,הבר תישארבב םודקה ישרדמה רמאמה ."איריבו איריב לכ לע" םינוממ םיכאלמ
289 

 ,"לדג ול רמואו ותוא הכמש עיקרב לזמ ול ןיאש בשעו בשע לכ ךל ןיא"
290 

 ,םיכאלמל אלו םיבכוכל ותנווכו ,חרזמב תחוור תיגולורססא הנומא ףקשמ

 לכש אצומ התא" ,םילהת שרדמב רמאמה וליאו ,שרדמב וכשמהמ רווחתמש יפכ
 החגשהל אלא ,םיארבנל הארנכ םחייתמ וניא ,"וילע הנוממ ךאלמ רבדו רבד 291

 ,ול ןירוסמ םולש יכאלמ םדא הכז םא" :ולש אפיסה ןמ עמתשמש יפכ ,םדאה לע
 ארבש הפ לכ" ינשרדה רמאמה ."ול ןירסמנ הלבח יכאלמ םדא בייחתנ םאו 292

 הלבקהה רבדב הדגאה תפקשה לע ורקיעמ בבוס "ןטמל ארב ןלעמל ה״בקה 2 93

 'א ךכ לע דמעש יפכו ,הלעמ לש שדקמה תיבל הטמ לש שדקמה תיב ןיב
 תעפשה ,םירחאו קרמיינ ,לאוי ושקיבש םשכ ,וב אוצמל ןיא ,רציבוטפא 294

 .ןוטלפא לש תואידיאה תרות
 "אסכב ועבק ומלועב [ה״בקה] ארבש המ לכ" שרדמב רמאמה תאז תמועל 295

 תולכיהה תורפס ימוחתב .דוסה ילעב יגוחמ אב יאדובו ,יטסימ יפוא אשונ

 הקיטסונגב ומכו ,םיילאיר-ירפ םיפיטיכרא לש םמויקל רתוי רורב דה שי
296 

 םניה הלא תורוקמבש אלא ,םיהולא ינפל דוגרפב םה םיקוקח ,תיטפוקה

 םיישרדמה תורוקמב ומכ .םיארבנל ללכ רכז ןיאו ,םהישעמו םישנא לש תויומד

 םינוממה םיכאלמ תולכיהה תורפס לש הפנעה היגולולגנאב םיראותמ םיידומלתהו

 דרבה ךאלמו שאה ךאלמ" :ןבומכ רתי תגלפהב ,ויתודוסיו עבטה ירדס לע

 ...המחה...הלילה...םויה...רטמה...גלשה...םערה...קרבה ךאלמו חורה ךאלמו

 "...דרבה ךאלמ לאידרב...שאה ךאלמ לאירבג. ..םתומש הלאו ...םיבכוכה. ..הנבלה
 םירוציל םיילגנא םיפיטיכרא לש שרופמ רואית וז תורפסב וניצמ אל ,'וגו 297

 .תישארבד הבר רודסב דבלמ םייצראה

 .םינואגה תפוקתב ,רתוי רחואמ שרופמ יוטיב הל תאצומ וז הפקשה

 חנל ארק" :םיארוק ונא רזעילא 'רד יקרפב ,תינימשה האמה ןמ יטסימ שרדמב

 .79 'ע ,קבלא-רודואית 'דהמ ,ו,י 'רפ ר״ב (289

 לש וכשמהמ םלעתמה ,101 הרעה ,110 'ע , 7 ,גרבצניג ריבסמש יפכ (290
 .רמאמה

 .440 'ע ,רבוב 'דהמ ,ג,דק רומזמ (291

 שרדמב רמאמב תוארל ןיאו ,גרבצניגכ םירמאמה ינש ןיב אופא רשקל ןיא (292
 ןעומש יפכ םינוממ םיכאלמ לש תילאטוט הייארל ןושארה רוקמה תא םילהת
 .ז. 118,0111:611158,011, ^6ו^1811 ם18€10 9׳11<1 8וג1> 6 נר81:11:1011, ע. 286- 7, 11.10

 .טסק 'ע ,ד״נרת ,רבוב ׳דהמ ,הדגא שרדמב חסונ יונישבו ,ד,גל ר״ומש (293

 ;153—137 ׳ע ,(א״צרח) ב ץיברת ,הדגאה יפ לע הלעמ לש שדקמה תיב (294
 .277־273 ,141 ׳ע רקיעב ,287־257

 .8 הרעה ,357 'ע , 111 ,םולש י״ע אבומ ןב,כ ילשמ שרדמ (295

 .114 הרעה ,367 'עב תורוקמהו 72 ׳ע ,ש״ע (296

 11. 01ן561י§, 3 £110011, ׳דהמב םי 'ע ,די קרפ ,תולכיה רפס (297
 .£176-175 'ע ,ה ,שרדמה תיב ,קעניללעי =] ס8ע!ן>1י1<150, 1928



- 68 - 

 ןצבקל חכ יב שי יכו...חנ רמא•..המהב לכמ הביתה לא ךל איבה ול רמאו
 ןימ לכ לע םינוממה םיכאלמה לכ ודרי...ילא

 ,הבושת ונא םיאצומ םינואגה תובושח ןיב ."ןתוא וצבקו ןימו 208

 ,ןואג יאה ברל םירחא תורוקמבו ןואג ארירש ברל םידחא תורוקמב תסחוימה

 וארבנ ןתעדל וארבנ ןתמוקב תישארב ישעמ לכ" ל״ביר לש ורמאמ רבדב
 רמאמ תועמשמש תורשפאה תופיקתב תיחדנ וז הבושחב ."וארבנ ןנויבצל 200

 םהל שי םייח ילעבלש" ־500,תינוטלפאה תואידיאה תרות לע תדסוימ הז םותס
 ,שוריפ הב אבומ תאז םע ךא ,"תועבטמל םתוח ןימכ ינקויד תומדו םילשמ

 ןואגה לש ורבסה יכ םא) החדנ אוה ןיאו םיאקיטסימה יגוחב יאדוב ורוקמש
 ילעבמ ןימו זימ לכש ושרפש שיו" :(אוה רחא

 םיכאלמ ןיממ עיקרב והומכ םוקמה ארב םייחה
 ."םלועב ךומכ ארבאש הצור התא ךאיה ןהל רמאו םיינחורה 301

 זנכשא תודיסחב רוכזכ החתופ וז ןיעמ תיגולומסוקו תיגולולגנא הסיפת
 עבטה יקלחו םימכח ןיב חיש ירואיתל םהישוריפב תופסותה ילעב תא השמישו

 302.דומלתבש

 םיילגנא םיפיטיכרא לש ףיקמה יגולומסוקה רויצהש ךכמ קיסהל ןיא
 תבש רואיתב תרייטצמה היגולולגנאה יכו ,וניה רחואמ רוציו רוצי לכ לע

 םיכאלמה תרות לש איה תרחואמ תוחתפתה תישארבד הבר רודסב תישארב
 יגולולגנא ןוזח ,אוה ךופהנ .תולכיהה תורפס יגוחמ תיטסימה

 דוע ,דאמ המודק הפוקתב םיאצומ ונא תישארבד הבר רודסב רואיתל המוד
 ידוהי ידיב הארנכ הבתכנש הספילאקופאב ,תולכיהה תורפס לש התושבגתה ינפל
 ,יבאלסה וחסונב ךונח רפסב .הנושארה האמה לש היינשה תיצחמב יטסינלה 303

 םיתעה לע רשא םיכאלמה" לע ונא םיארוק יששה עיקרה לש יטפילאקופאה רואיתב
 םימיהו תורהנה לע רשא םיכאלמהו םינשהו

 לכו בשעה ,תורפה לע רשא םיכאלמהו
 לאהו םתריש תא ראתל ןיאו...םדאה ינב לש םיכאלמהו ,ץרושה

 םג אבומ .א״ע,גנ ,(ל״דרה ,יפ) ב״ירת ,אסראוו 'דהמ ,גכ א״דרפ (298
 ,םילשורי ,חפאק ,י ,דהמ ,היעשי ןב לאנתנל םאל׳צלא רונ שרדמב

 .182 ,170 'ע ,םש ,םולש האר א״רדפ לע .גס ׳ע ,ז״ישת

 .א״ע,ם ןילוח ןא"ע,אי ה״ר (299

 .276־275 ,ע ,םש ,רציבוטפא האר (300

 ,ב״צרת ,םילשורי ,בייח ,ה״ר ,םמ ,ה ,םינואגה רצוא ,ןיול מ״ב (301
 .םש ,רציבוטפא לצא ןכו ,תורוקמה ש״ע .22 ,ע

 78 הרעהו ,זנכשא ידיסח לצא פיטיכראה תנירטקוד לע ב קרפ האר (302
 2 הרעה ,276 ,ע ,םש רציבוטפא םג ןייע .תופסותה ירבד לע ליעל

 תומשל רצקה עייבאר ,יפבש דומה לע גרובמה י״כב וז חורב רבסה לע
 תונעשוהל הנו םהרבא ןב קחצי לבוקמה שוריפ םג הוושה .בי,י

 תועבגהו םירהה" בותכה לע ב166 ,40949 םילשורי י״כ ,ינמית לאלכחב
 לעו ,ירהה לע םינוממה םיכאלמה רמולכ" - "...הנר םכינפל וחצפי

 ."תועבגה

 .17 'ע , *ז0• ,םולש האר ותומדקו ידוהיה ורוקמ לע (303



- 69 - 

 יגוס לכ תא םנמא ןאכ ףיקמ וניא יגולולגנאה ךרעמה ."וימודהב חמש 304

 תמועל ךא ,יגולורטסא דוסי לע םג זומרל ידכ וב שיו ,שרופמב םיארבנה

 !תישארבד הבר רודסב ומכ ,לאה אסכ ינפל החמשו הרישב ךורכ אוה ףא תאז

 האירבה יגוסב רתוי םצמוצמ תאז תמועל ךא רתוי טרופמ ,המוד רואית

 באושה ,יטפילאקופא שרדמ ,"השמ תלודג״ב ירבע שובלב עקתשנ ,וב םיללכנה
 תיטסינלהה תודהיה יגוחב םתסה ןמ ורוקמו ,חיטפילאקו פאה תורפסה ןמ 305

 םידמוע•..םיכאלמ אוביר םישימח...םש האר ינש עיקרל השמ הלע" :םירצמב

 השמ לאש... ה "בקה ינפל הריש םירמואו•..וינפל

 לעו חורה לעו ץעה לע םינוממה םיכאלמה ולא ל״א ,ולא םה המ ול רמאו ם״מל

 הלע...ה"בקה ינפל םיחבשמו םמוקמל ורזחו םארוב ןוצר ושעו וכלה ,םימשגה

 ל״א ,םמש המו םיכאלמה ולא המ ל״או ט״מל השמ לאש...ישילשה עיקרל השמ

 םלוכו ,ןגדה לעו תוריפה לעו תונליאה לעו םיבשעה לע םינוממה םילארא םמש
 ."םירזוחו םנוק ןוצר ןישועו םיכלוה 306 ״ י

 ןיב ילגנאה עוצימה רבדב תישארבד הבר רודסבש תיגולומסוקה הייארל
 םייניב תוילוח לס ןתואיצמ ,היווהה ןיבל תוהולאה לש תויטנדנצסנרטה 307

 -תידוהיה תיטפילאקופאה תורפסב םישרש ןכ םא שי ,םיארבנה ןיבל לאה ןיבש
 לש הסיפחה ־ .ללכב וז תורפסל תולכיהה תורפס לש התקיז ךרדכ ,תיטסינלה 308

 •£>. ^8.1118x11;, לש תיעדמה הרודהמב יתפרצה םוגרתהו יבאלסה רוקמה יפ-לע (304
 16 11־עעה 168 5601*01:8 <1ז2611002, ?8ע13, 1952, 011. 7111 10-16,

 £.2. 0281*16 8־^.2. ג£0בד£111, ׳דהמ ,ילגנאה םוגרתה .ע. 20/21
,4 ,£1£ .02 ,1896 ,!^0^626 8601*61:3 01* £11002, 0x126 200£ 0£ ־ 

 םירפסה ,אנהכ 'דהמב ירבעה ומוגרת ףא וב אצויכ ,קייודמ וניא ע. 24
 ינא .דיק-גיק 'ע ,*יח קרפ ,ב ךונח ,ך״שת ,ביבא-לת ,א ,םיינוציחה

 .יבאלסה רוקמה תא ימע ארקש רנזולק א״י ר״דל הדומ
 11. 1201*11<11נ£:6, .4 2181;0נ?7 01 פ18§10 8נב6x 2ע6^,1^נ16נ11:8.1 םג ןייע
 ׳יס לש תיפויתאה הסרגב . 80161106, 1, 26ע\ז ¥0:22, 1929, 5. 343

 ךונח 'םב ומכ ,'ובו גלש ,לט לע םינוממ םיכאלמ לע קר רבודמ ךונח
 .ש"ע ,ל"נ כ !_תולכיה '0=] ירבעה

 136x1:3 1)811 1168)81:11 ,*08,81:61 ..14, 1, 1011(1011, 1925-1928, הארהש יפכ (305
 .ע. 124-125

 ,רעיה יצעב חופתכ שרדמ=] א״ע ג־ב״ע ב ,ד״יקת ,םדרטשמא ,השמ תלודג (306
 .£חער ׳ע ,א תושרדמ יתב ,רמיהטרו 'דהמ

 תיטפילאקופאה תורפסב םיחיכש דבלב עבטה ירדס לע םינוממ םיכאלמ
 רפס האר .תולכיהה תורפסבכו םיישרדמו םיידומלת תורוקמבכ תידוהיה

 028x168 .2.2, ןב,ב קרפ ,א ,אנהכ 'דהמ ,םיינוציחה םירפסה ,םילבויה
 126 8.ע00עע־ע28 811(1 28611(16ע1§1*8ע28, 11, סנ^סנס(!, 1913, ע. 13

 חתפמה יפל םג האר ןדועו ךונח 'םב םיפסונ תורוקמל מ״מו םש ויתורעה
 ־ינחורה דצה םעטומ םילבויה 'םב .^11^618, 01* עע6361106 ,ףוסב

 יכאלמו שאה תוחור יכאלמ" םהש ,ולא םיכאלמ לש יפיטיכרא
 םימשב רשא ויתוירב תוחור לכו...חורה תוחור
 םיינחור םיפיטיכרא רבדב הפיקמ הסיפתל תזמור וז ןושלש ןכתי ."ץראבו

 לש תיתדו תיתורבח הירוטסה ,ןורב 'ש האר וז הקספ לע .םיארבנה לכל
 הנווכהש ,ורבסה תא לבקל השק .93 'ע ,ז״טשת ,ביבא-לת ,ב ,לארשי םע

 .ךשוחהו ערה תוחורל הב

 .םש ,םש ןורב ירבד הוושה (307

 .42 ׳ע ,1^1 ,טולש (308
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 תורפסמ רתוי המודק וליפא ןכ םא איה םינוילעל םינותחתה ןיב ילגנא ךווית
 תיטפילאקופאה תורפסב ףא תישארבד הבר רודסב ומכ .תרחואמ הנניאו ,תולכיהה

 סומסוקה ירדס לע חוקיפהו החגשהה ;םינונמה תרימאב םלגתמ הז עוצימ
 .האירבה לע םיילגנאה םינוממה לש םינונמהב םיכורכ םיארבנהו

 םיפיטיכרא תניחב םיארבנה לע םינוממ םיכאלמ לש וז היגולולגנא
 תואידיאה תרותלו הארנכ הל ןיא הנותחתה היווהה לש םיימיימש םיינחור

 וויטומה יבגל ףושיב תובקעב רציבוטפא ןעט רבכש יפכ .םולכ אלו תינוטלפאה
 הלעמ ןיב הלבקהה תודוא םילילכמה םירמאמהו הלעמ לש שדקמה תיב לש ישרדמה

 רשב ןיבש םזילאודל הנווכה .תיחרזמה "המאתהה תרות״ל איה הבורק ,הטמו 309
 םינותחתה םירבדה ןיבש הלבקהה ךרעמלו ,תינאריאה היגולותימבו תדבש חורו

 טעמכ הפיקמ וז הלבקה 310.הטסווא יבתכב רייטצמה תוימיימשה םהיתוחורו
 ,ץרא ,תוכתמ ,שא ,תיבה תויח :תוקלחמ השש לש הקולחב האירבה יגוס לכ תא

 היגולולגנאל הרטסותאראז תד תנווכ םאה ,רורב וניא רבדה .םיחמצ ,םימ 311
 יבתכמ דחא רוקמב .תינוטלפאה הסיפתל המודב ןותחתה םלועה לש תואידיאל וא

 ןמו ,תיחצנ תימיימש תוהמל ךייתשמ חרפו חרפ לכש רמאנ תיסרפה תדה 31 2
 הנווכהש ,הארנ םיימיימשה םהילעבו םיחרפ תומש לש תטרופמהו הכוראה המישרה

 הבר רודסבש וז ןיעמ היגולומסוקש ,הארנ םוקמ לכמ .םיכאלמל םנמא 31 3
 היגולולגנאהש םשכ ,םירישי אקוד ואל ,םייסרפ םישרש תלעב איה תישארבד

 .תויסרפ תונומאו תוסיפתל הקיז הלגמ הללכב תידומלתה היגולונומידהו 314

 .םש םיטטוצמה םאימרייו ףושיב ירבדו ,277-276 ׳ע ,םש ,רציבוטפא (309
 םילאה ןיב םיעצממ םיכוותמכ םינוסדה תסיפתל תעדה תא תתל שי תאז םע
 םידקפומה םיכאלמב םיקסוע ונא ןיא יכ םא) תינוויה הבשחמב םדא ינבל

 ןייע ,(תידומלתה תורפסב עודי יגולולגנא ןויער ,םדאה ינב לע
 £. 1!811£1021, £836111:18,13 01 16111011010§7; 8, 811117 01 <76ו/ז1811 8211

 .0111*181:1821 1001)1־1116, 10111011, 1949, ע. 86-87

 3. 10נב11פ61, 116 2611§1011 :הטסוואה לע רתויב בוטה רקחמב ןייע (310
 .28.1־8,1111811־8.3, 1111)1נב§611, 1930, ע. 101-120

 .102 ׳ע ,םש (311

 "1616 21111116 181 183 £1§6111111נ1ם 611168 11213161־11110116111 י נמרג םוגרתב (312
261118611..." (2111116116 811 1X711 (11X71 10-23), 61. £. 111811, 

 161ע21§, 1868, ע. 39-40)

 ל״נה רמאמה תא םימגרתמ 594 'ע ,1 ,יז£ -ב רלהיק־ןמפואק (313
 ןויערב . "67־61־^ 311111)16 £10ז\ז61־ 13 8עעע0ע11816 10 811 821§61"

 רבכו ,'וגו בשעו בשע לכ ךל ןיא ישרדמה רמאמה תא םה םילוה הז
 תרות-פ״עבש הרות-בתכבש הרות :תורותה ,רוש ה״י וז העדב םהל םדק

 .17 'ע ,(ה״כרת) ה ץולחה ,ארטטוהטאראצ

 ;284 הרעהב םירכזנה םיכרעה האר (314
 £011111, 1161)61* 116 ;)111180116 ^11§61010§16 11111 ננ86ם1021010§16

 .111 1111־61• 111)118נ1§1§1ש611 ־¥־0111 281־818111־118, 261]כ21§, 1866
 ןיא םלוא .ש״פבש ימיימשה לוגנרתל הטסווא יבתכב הלבקהה םג הושה

 םג האר .תושעל םיבר םידמולמ וטנש יפכ ,ולא תולבקהב הזרפהל םוקמ
 ,א ,קרוי-וינ-ןודנול ,תורודה לש הירלקפסאב םימשה ןמ הרות ,לשה י״א
 "הלעמל םתמגודכ הטמ לש םירבד" רבדב םירמאמה לע 231-244 'ע ,ב״כשת
 ךא ,תואידיאה תרותל האוושהה תא החוד אוה ףא .(ליעל ורכזנש) שרדמב

 ןויער לש רחא ינוציח רוקמ לע עירכהל םג הטונ אוה ןיא תאז םע
 הז ןויער״ש אוה רובסכ .ןותחתה םלועהו ןוילעה םלועה ןיבש המאתהה

 "ץוחבמ העפשה ילב לארשי תושרב חתפתנש ןכתיו ,םימע הברה לצא יוצמ
 .(226 'ע ,םש)
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 םתואב םזיסרקניסה לש ףתושמה ץחלה" לש עויסה תא ומיעטהב ןורב םע קדצה
 "...םיסרפה לש םיכאלמב הנומאו תוינשה ,םירשכה לש תילארטסאה תדה...םימי 315

 .תודהיב םיארבנה ןיבל תוהולאה ןיב םייניבה תוילוח תסיש חותיפל

 ל״זח תושרדב עיפומה ,אוה ינשרד וויטומ םיאורבה לכ לש ללהה תריש

 ועיגה אל ןבורש ,תונוש תושרד עקר לע .ארקמבש םיירופאטימ םירויצ דוסי לע

 .ישרדמ יתורפס שוביגב םינוש םיארבנ לש ףיקמ םינונמה קרפ ךרענ ,ונידיל

 תרגסמב הנתינ ,םיינשרד ןיכומית לע תדסוימה ,תיתיצמתה םינונמהה תמישר

 ןונמההש ,הבכרמה ידרוי ,םיאקיטסימ ידימ אב הז שוביג .הקצומ תירופיס

 יטפילאקופא יפוא םיארבנה ינונמהל וויש רשאו ,קהבומה יטסימה םייוטיב היה

 הצוענ ש״פ לש תיטסימה ותועמשמ .תולכיההו הבכרמה תונוזח םע םוכרכו

 הישרשש ,םיארבנה לע םידקפומה םיילגנא םינוממ לש תיגולומסוק הייארב

 חא םירמזמ ולא םינוממ םיכאלמ תיטפילאקופאה תורפסב ומכ .םייסרפ ילוא

 עקר לע .תולכיהה תורפסב תישארב השעמ רואיתב ארובה ינפל םיארבנה ינונמה

 הרישי הקיז הלגמה ,ש״פ לש ותכירע השעמ חא תוארל שי וז תיגוזח הייאר

 .תידומלתה תורפסב ירטוזא רמוח לש םיעקשמלו המודקה תיטסימה תורפסל הפיקעו

 הייאר ירפ איה םתכירעו תולכיהה םלועל םיכייש םיארבנה ינונמה

 םיכוותמה יפב םירשומה ,םינונמהה םישמשמ וז תינוזח הייארב .תיטפילאקופא

 ןמ קלח ,םהיניבש הקיזה תא םימלגמהו םארובל םיאורבה ןיבש םיילגנאה

 .עבטה ירדסו סומסוקה םויק לש יטסימה ךילהתה

 ןיבל ימיימס ילגנא ןונמה ןיב לובגה יאקיטסימ לס ותעדותבש ,ןבומ

 ושטשטל יושע יטפילאקופאה טהלהו ,ביציו רורב וניא ופוג ארבנה לש ןונמה

 לכ תקיז לש יטסימה יוטיבל ןונמהה ךפה הבכרמה ידרוי לש םנוזחב .לילכ

 הנועבו תעב םישמשמ תולכיהה לש םיימיימשה םינונמההש םשכו .לאל ארבנ
6 31 
 * ־,הבכרמב תופצלו תולכיהל תולעל שקבמה ליבשב תיטסימ היגרוטילכ םג תחא

 ול וסחייו ורמואל הארנכ וגהנ םיאקיטסימהש ,םינונמה קרפ ךפה ש״פ ףא

 .תוחפסנה ןמ םידמל ונאש יפכ ,תוגלפומ תולוגס

 תירבעה תורפסב וילוגלג ,ש״פ לע תויודעה ויהי אל התעמ

 דעו םינואגה תפוקת ןמ םינש תואמ ךשמב והווילש ,תויצאטרפרטניאהו

 לע תודיעמה תונושארה תויודעהש דבלב וז אל ,דוע םיעיתפמ ,תודיסחל

 ותחימצ עקר לע םינבומ רקעב הלבקה תורפסב וב קוסיעהו ,יטסימה ויפוא

 ולש תויגולולגנאה תויצאטרפרטניאה ףאש רבתסמ אלא ,ורקיעמ יטסימ טסקטכ

 תידוהיה הקיטסימהש ךרדכ .תולכיהה תורפסב הרקיעמ ותועמשמל תוהז הלבקב

 הבכרמה הקיטסימ ירוביחב שומיש התשע זנכשא תודיסח זאמ םיניבה ימימ

 תויועמשמ םייביטפירקסידה היגולונימרטלו םירויצל הוושמ איהש םע ,המודקה

 םירוביחה ןמ דחאכ ש״פב םג שומיש התשע ךכ ,היתוטיש יפל תויביטאלוקפס

 ותועמשמ לע תרוסמבש העידי ךותמ ילוא ,המודק הקיטסימ התוא לש

 קוסיעה ,תורפסב ש״פ לש וילוגלג ,ךפיהלו .יגרוטיל טסקטכו ,תיגולולגנאה

 ונתעד תא םיססבמ ול ווישש ירטוזאה יפואהו רקיעב דוסה ילעב ברקב וב

 ןיב הקיזהו םיסחיה לע ןורב איבמש תורפסה םג האר .םש,םש ,ןורב 'ס (315
 הרעה ,211 ׳ע ,ז״ישת ,ביבא-לת ,ג ,םש ,םזיסרפל תידומלתה תודהיה

31. 

 .20 ׳ע , *ז6 ,םולש (316
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 .תולכיהה תורפסמ ואצומו יטסימה וביט רבדב וניתויארו

 "קרפ" ילוא ,תולכיהה תורפסמ אוה רוביח הריש קרפש אופא הארנ
 תלאשב לכ םדוק ךורכ ורוביח ןמז ־ ־ .דומלתב םיזמרנה הבכרמ השעמ יקרפמ 31 7

 וז תורפס רקחו םולש 'פורפ רזח הנורחאל .הללכב תולכיהה תורפס לש הנמז

 םניא תולכיהה ינונמה יכ חיכומ םולש .הנמז תא םידקה וירקחמ תובקעבו
8 31 

 םיאנתה ינורחאל םיעודי רבכ ויה יכו ־ ,תישילשה האמה ןמ םירחואמ

 ,תיארומאה הפוקתה תישארמ הארנכ םה םמצע םירוביחה ןםיארומאה ינושארלו

 לש החירפה תפוקתב ,תיאנתה הפוקתב ורוקמ רמוחה ןמ רכינ קלח ךא
 םודק דוע הארנכ ,המוק רועיש ןוגכ ,רזוא רמוח .חרזמב םזיציטסונגה 31 9

 תכיישה ,םינונמהה תורפס .היינשה האמה תישאר וא הנושארה האמה ןמ ,רתוי

 תישאר וא היינשה האמה ףוסב הנמז ,תולכיהה תורפס לש המודקה הבכשל

 ■^20.תיארומאה תישאר וא תיאנתה הפוקתב הרוקמ ,תישילשה

 .וז תורפס לש רתויב םימודקה םירוביחה ןמ דחא אוה ש״פש ,ינא רובס

 ידכ רוכזכ םהב ןיא לייזח תורפסב תוליבקמה תניחבו םיילאקיסקל םינוירטירק

 .ורוחיאל החכוה םהב ןיא םוקמ לכמ .ש״פ לש וכוראת ןיינעב םפשמ ץורחל

 םוחתמ םייתורפס םילוקיש רמס לע ונתעד תא עיבהל ונא םיישפוח ךכיפל

 .המצע תולכיהה תורפס

 תירוקמ ןושלב םיבותכה ,םייזונימונה תולכיהה ינונמהל דוגינב

 ;ארקמה ןמ םיבותכ יטוטיצ אלא םניא שייפ ינונמה ,םייטאטסכא םימתירבו
 תולכיהה תורפס .הליגר םימכח ןושל םנושל ,תוארקמ םניאש םהמ השלש 321

 ללכ הב ןיאו םיינשרדו םייטגסקא םיטנמלא תרסח איה עודיה השוביגב
 לש יארקמה חוסינה אקווד .תיטסימ ךרדב םתונשרפו םיבותכב תוקמעתה 322

 ברקב ותכירע לע ,ותומדק לע םידיעמ תישרדמה ותרגסמו ש״פב םינונמהה

 ,תירבעה הריציה סיסבכ םיבותכה שרדמל םיקותר ויה ןיידעש םיאקיטסימ

 תושבגתה ינפל ,םישרופמ יתלבו םיקחורמ ןיכומיתכ קר ךא ,ול וקקזנ ןיידעש

 הייוטיבמ וששח ןיידעש הפוקתב וא ,םייטסימה םינונמהה לש תירוקמה ןושלה

 ׳וו יאכז ןב ןנחוי ןבר לע יטפילאקופאה רופיסב תונליאה תריש .יולגה

 ,םיאנתה לש תירטוזאה תיטסימה םתוליעפמ חפט הלגמה ,דומלתב ךרע ןב רזעלא
 היגולונימרטו םייטסימ רכיה-ינמיס רדעיה י .םיבותכ יעטקמ איה ףא תבכרומ 323

 קרפ ינינשהיי :קרפה שארב ךרע ןב א״רו ז״ביר לע רופיסה הוושה (317
 "...דחא קרפ יל הנש" ,(א״ה,ב"פ הגיגח ׳ורי) "הבכרמה השעמב דחא

 דחא קרפ שרדו יברל ול היה קיתו דימלת" ;(ב״ע,די םש ילבב)
 .(םש,םש ׳ורי) "הבכרמ השעמב

 .27 ׳ע , (318

 .31 ׳ע ,םש (319

 .42 ,40 ׳ע ,םש (320

 .יבצ ,לוגנרת לש ישילש לוק ,דומסא/הדשה תויח (321

 .46-45 ׳ע ,,םולש ןייע (322

 (ד קרפ ,ליעל) תירבה ןורא תא ואשנש ,תורפה לש םתריש לע ןוידה ףא (323
 ינמחנ רב לאומש םג םללכבו) ם יאנתה לש םהיתועצה .הז לדבה םלגמ

 תועמשמ תולעב ןהיניב ףא שי ילואו ,ארקמה ןמ םירומזמ ןה (ארומאה
 ,אחפנ קחצי ׳ר לש ותעצה וליאו ,(הרודהמל 135 הרעה ןייע) תיטסימ

 .תולכיהה ינונמהל המוד ,תישילשה האמה עצמאמ ארומא
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 הקיטסימה לש המודק הפוקתב ךרענ טסקטהש ,ךכ לע עיבצמ ש״פב תולכיהה לש

 יוטיב ידיל אבש יפכ ,םיברב הבכרמ השעמב קוסיעה לע רוסיאה רשאכ ,תידוהיה

 טעמכ םלעוה םינונמההלש תיטסימה םתועמשמ .ופקות אולמב דוע היה ,הנשמב

 ,לוגנרתה תולוקל החיתפב הייוליג דבלמ ,יארקמה טסקטה תועצמאב ירמגל

 .טסקטה ללכ לש יטסימה ויפוא חא הריגסמה

 הלחתב היה תיאנתה הפוקתב הבכרמ השעמ לש תידוסה הרותה דומילש םשכ

 קר ילוא ,דבלב םיקוספ ישאר ללוכ ש״פ ףא ךכ ,דבלב ־524"םיקוספ ישאר״ב

 ,םייטסימה םרשקהלו םתארוהל הבחרהו רבסה ירבד אלל ,םינונמה תולחתה
325 

 .הבכרמל הדיריה ךילהת רואיתב תולכיהה לש היגולונימרטב "תוריש ישאר"

 םעקר תא ראתל ,ולא "תוריש ישאר" םילשהל םתסה ןמ העדי פ״עבש תרוסמ

 .לוגנרתה תרישל החיתפב ומכ ,תיטסימה םתועמשמו יטפילאקופאה

 החכוה םניה םינונמהה לש ידוסה יטסימה יפואה לש ולא האווסה ינמיס

 ללכ וקקזנ אל ןכמ רחאלש ,הבכרמה ידרוי לש םינושארה םיטסקטה ןמ ותויהל

 רבכ ךרעיהל היה יושע ש״פש ,יל הארנ ךכיפל .םיבותכה שרדמלו תוארקמל

 .הפוסב ילוא ,תיאנתה הפוקתב

 איבהל רשפא תיטסימה היגרוטילל ותוכייתשה לעכ ש״פ לש ותומדק לע

 ,תוידוהיה תויטסימה תוליפתב תאצמנה םיארבנה תרישל הלבקההמ םג הייאר

 תויצוטיטסנוקה לש ירצונה רוביחב סלקמ ואצמו ינווי רמוחב ועקתשנש
 טסוב י״ע והוז יעיבשה רפסה ךותמ םיעטק .תיעיברה האמב תוילוטסופאה 326

 יוהיז ףאניאדוג ששיא רתוי רחואמ .תוידוהי תויטסימ תויצאלופרטניאכ 327

 תראותמ ,הארנכ הבכרמה תקיטסיממ באוש רשא ,"השודקייה ורוקמש עטקב .הז

 תונליאה ,םייחה ילעב ,םיבכוכה תלהקמ ,םימשה ,םוקיה לכ יפב ארובה תליהת
328 

 לכ םשב םינונמה רישל הבוחה תלטומ םדאה לע יכ רמאנו ־ ,םיארבנה לכו
 הייאר ךכבו תויטסימה תוליפתל ותקיזלו ש״פל דה שי הז רואיתב .האירבה 329

 .ותומדקל

 ."םיכסמו םיקוספ ישאר ול חתופ ובר הלחתב" :א״ה,ב״פ הגיגח 'ורי (324

 לע אוה דמוע םש ,14 הרעה ,25 'ע , •16 םולש האר ,יתבר תולכיה (325
 .ידומלתה רוקמל הלבקהה

326) £11011 6111611(3161 1111 6133631111216(61§ 1130116)11^ £1116 ,£0118861 
 <16ע 8>]ג0 810118 011611 £01181111111011611, £80111־10111611 ע־סנב 16גז
 £. 66861130118,11 16גז 1^133611801181,1611 211 60111נב§611, 11111.-£181.

 לע ינדימעה םולש 'פורפ . £1פ׳336, 1915 (1916}, נ?! 435-438
 .הנושארל וז הלבקה

 600<16110ו1§11 , £7 11§1ג1 116111, £6ץז £[8־ע611, 1935, ע. 306-310 (327
 לעו ,ולא תוליפתב תידוהיה הליפתה תוכרב לש םיינונמה םידוביע לע

 םיאנתה תפוקתב הליפתה ,ןמינייה 'י לצא מ״מ האר רצוי תשודקל ןתקיז
 .151 'ע ,33 הרעה ,146 'ע ,ד״כשת ,םילשורי ,םיארומאהו

 £118,808,118, 61 , £.£. £111ג£ 'דהמ (תיניטל לומ תינווי) רוקמב (328
 יטפוקה חסונב . 00118111111101163 8ע0 310101־11111, 1905, ע. 540-542
 יכ ,םיידוהי תורוקמל הקיז אלל ,רחא םוקמב רמאנ תויצוטיטסנוקה לש
 תא םיללהמ םימהו תונליאה ,םיבכוכה

 £. 181180, £011<1011, 1848, 'דהמ האר .םיכאלמה לככ לאה
 .ע. 87-88

 הלבקה לש ש״פ תשיפתב ,רחואמ רתוי הברה יוטיב ידיל אב המוד ןויער (329
 ,ליעל ב קרפ ןייע ,תיתפצה



 תירבעה תורפסל ץוחמ תולבקה .ז קרפ

 ימוחתב תיתורפסהו תינחורה ותקיז תלאשל םתייתה ש״פ אצומ לע וננויד

 אל .ולא תולובגב ומוקמ תא ףושחל הרשמב תירבעה תורפסה לש םינושה הידבר

 ןוגכ ,תויללכ תוינשמ תוסיפת תרהבה ךרוצל אלא תוינוציח תואוושהל ונקקדזנ

 תפלאמה הלבקהה .ומצע ש״פ לש דחוימה ונכותל אל ךא ,היגולולגנאה ןינעל

 לש הספילאקופאב ץרושהו חמוצה ,עבטה ירדס לע םינוממה םיכאלמה תריש לש

 ,ש״פ לש תרתסנה תיגולולגנאה ותועמשמ לע איה תדסוימש םע ,יבאלסה ךונח

 ונתנווכ .תידוהיה תורפסל ץוחמש הלבקה םצעב הניא ,ונתריקחמ קר הלועה

 תתלו םיידוהי-אל תורוקמב שייפ לש ותינבתלו ונכותל תולבקהב הז קרפב קוסעל

 .םניבל וניב הקיז לש המויק תורשפאל תעדה תא

 הלבקה לכ תובישחב הזרפהה תנכס תצבור תיתורפם-ןיב האוושה לכ חתפל

 ירסח תוקיזו םירשק תודוא תינאכימ האוושה ךמס לע תונקסמ תקסהו תירקמ

 תורוקמל תואוושהב קר ןאכ ונניינע .וזל וז תורז תויוברת ןיב ירוטסה םיסב

 ןיבש ןמזה קרפב תירבעה הריציה לש ינחורהו יתוברתה עגמהו בחרמה ימוחתמ

 ןהב שי ולא תולבקה .ש״פ רבוח וכלהמב רשא ,םינואגה ימיל תיאנתה הפוקתה

 ואצומ לע ףא אלא שייפ לש תינחורה ותוהמ לע קר אל תועידי ונל ףיסוהל ידכ

 .ותכירע ןמזו

 תוריס רבדב ,ןמצעלשכ תוניינעמה ,תוליבקמב ןוידב ךרע לכ ןיא ךכיפל

 וא רישי עגמ לכ היה אל תודהילש ,םימע לש היגולותימב םייח ילעב לש ללה

 דלומה גח לילב לאה תא םיללהמה םייח ילעב ןוגכ ,אוהה ןמזה קרפב ןתא ףיקע
 ך ך (ן

 היגולותימב םיבכוכה לש ללהה תריש וא ,(תירצונה) תיריאה היגולותימב
 .הקירמא ןופצב £8זמ166 טבש לש 331

 ע8,1הגעx1811 111;6330) ,113118)121 ,6׳ע1ע■ 01© 0£ *16>111-1£;111101 ,038*01 ,?.1
 רופיסה לש ימואל־ןיב וויסומ אוה םיללהמ םייח ילעב .1952, ע. 66

 ע80נב, ¥01;!£-111163: 0£ £01^- האר ,הדגאהו יממעה1110111 .5
 לע םג ש״ע .111;6ע8,1;וגנ?6, 0סע6נב113§611, 1955-58, 110. 5211.0,1

 וויטומב .£251.2.1 - םישודק דובכל םירש םייח ילעב £251.3 ,
 ־ש11811 (1107) ,יונ 'ד=] ןמיונ אבומ ,ללה יריש םירש םייח ילעב116 .£

 טנב1ע־x881110 1116x8.1^1x6, 7;61811םו1<110-¥!<18111 0£ :163)111-£!!10
!1^x0£1£0010 ,1954 ,^4.11■ 42111. ,13^^נx81 £183611;81;1011 36x168 

 וניא - םירש םייח ילעב - £214.1 .ש״פל זמורה ,£מ0. 8792
 לוליהל אלו םתס הרישל םיסחייחמ םש םיאבומה תורוקמה יכ ,ונניינעל

 .םירש םיחמצו םימצע לע £1615 וויטומה םג ב״ויכ .לאה

11.£. 4.163821<161 , 170 ?1;11 ^016x10811 331) האר ,11767 ןוספמות 
 !!פ171*1010 §7, £081:011, 1916, 5. 110 (1116 פג71:1101087 0£ 8י

.(18063, 10 



 םדא ןובאד אקיסיד .1

 תונושלב רקיעב ,ימפילאקופא יפוא תלעב ,הרישע תיפירקופא תורפס
 םדא ייח ,דחא רוביח יבגל .ול תסחוימ וא םדא לש ומשב הרושק תויחרזמ 332

 ירוביהה םלוא .תימפילאקופאה תורפסה ימוחתב ידוהיה ואצומ רורב ,הוחו 333

 ךא ,םיידוהי תודוסי םג םהב םירכינ ;ךרוצה יד רווחמ וניא םרוקמ םירחאה

 םשב עודיה רוביח לולכ וללה םיבתכה ןיב .םייטסונגו םיירצונ רקיעב

 טסקטה .םדא תאווצ - •'םדא ןובאד אקיתיד" - ירוסה רוקמב ,"םדא טנמאטסט"

 ,ןושארה וקלחו 335,םייברעו םייפויתא םימוגרתב 354,תירוסב רמתשנ רצקה
 ר׳נ^

 :םיעטק השולשמ תבכרומ האווצה ''־''־.ינווי דוביעב םג ,ונניינעל בושחה

 ;הלילהו םויה תועש לש תיטסימ היגרוטיל ,"תוירארוה" ליכמ ןושארה עטקה

 ;םלועה ץקו לובמה לע ,ושי תעפוה לע ונב תשל םדא תואובנ - ינשה עטקה

 .יטפילאקופא יפוא לעב יגולולגנא טסקט אוה ישילשה עטקה

 םינונמהה ףסואל תפלאמ הלבקה ןה ןושארה עטקבש "תוירארוהייה
 ירדסמו יצראה םוקיה יפבש תוחבשתהו ללהה טוריפ ןה תוליכמ .ש״פבש 337

 יפ-לע ,ותומלשב טעמכ הז עטק איבמ ינא .הלילהו םויה תועש יפל םיכאלמה
 ך ׳ב ס

 ןיבמ המודקה הארנכ איהש ־־'׳0,וקסופק לש ותרודהמב תוירוסה תואסרגה תחא
 ,םיחסונבש םודקה אוה ירוסה חסונה .גיצמ אוהש תויזנצרה תשולש 340 339 !-

 ז.?. ?2*67, ■**■<13־01 (11ו׳־2*6 8500נל7!>נב68) לצא רמוחה םוכיס האר (332*
 ,כ161מ621־5 , 1, ?81*18, 1928[3115 ,311116 18 116 6*3131021218.11> 1(1 :121)
 צ. 01181*168, 1116 !^ססנ^?*19׳.? :121) 6113^1 ;(101-134 .001
 ,*ע. 124-127); !. 38111116!*§62*, 316 1)1562*8־5112• <162* .11481051101162 ,11

 כ112,§, 1901, ע. 118048££62117-25 .

 ;םש,םש ,סלר׳צ :האר .השפ תספילאקופא ףרודנשיט י״ע תועטב הנוכ (333
 ,םולש .ג-א ,הוחו םדא רפסל אובמ ,א ,םיינוציחה םירפסה ,אנהכ 'א

 נ61־£, 13, 1, ע. 179-180 ;67 ׳ע , 01212110 .1.

 י״ע הנושארל םסרופ (334
 ־58 (111 11־7־2*6 §210 3־51(3113 121־51־51116 ^.ע00817ע0162136§8*2? ,3621821 .3

 ־50,, !0112*2181 831851(1116 1853, 5• 6427-471 1801)11'!).

 נ1304-86541051801ג8 5)68־5801621־511111 1148011 (121: (3 3 815*82 388 ,362014
 , §־581 3־51141621 5)11. 1106146^6 21101 816321§8־5621 061>11ע־58־162158*02

 ״61ע21§, 1906, ע. 893-912)1 ,11
 .םייברע י״כמ תוליבקמ ויתורעהב איבה ןנר םג

 ־5116 8ע00817]?3© ס? 11(1801 121 02*66!:, (336 0£ 016215§8*£2 11 ,80168! ,?..24
 x58ע001*71>3.0׳ ■8216040־58, 1893, ע. 138-145 (11,?031218021, 5)116

 ־5111165, 11, 210. 3);8 8214
 ,הנושארה האמב יחש ,הנאיטמ םוינולופאל םחוימ תינוויב המוד חסונ
 ?. ע&וג (121: ?852*010§18 37־2*8108, י״ע םסרופ .םידחא י״כב יוצמו

 ע־5. 1/2, 8556214^, 001. 1376-1382)

 םוגרתל ותונפהב ,הנושארל ןהילע זמרש ,61 'ע , ¥,גרבצניג הז היה (337
 .ירצונ רוקמ והזש ורבוסבו יברע-יפויתאה

 נ0008]£0, 5)6 8־5810611־51101 58־52*18 2103־52*1 11(1801 (121: ?852*010§18 (338 ,1!
 .(־1ס8, 5"•)• 1/2, ?82*18, 1907, 001. 01306-1360*372

 ׳ע ,יירפ ןייע תונושה תויזנצרה ביט לע .הנושארה היזנצרה (339 118.

 החיתפ םיפיסומו ןבומכ םירחואמ םייברעה םיחסונה .םש ,יירפ האר (340
 ,סוינולופאל םחוימהו ,םמיי׳ג םסרפש ינוויה חסונה .תיטנתוא הניאש

 האר .תועשה לש םיירבע םייטסימ תומש טלקו ירצונו יגאמ יפוא שבל
 ־52*010§18 ,ינ לש ותנעטל .121 ,119 'ע ,יירפ ;םש ,םמיי׳ג8?

 טנמאטסטב תוירארוהה רוקמ אוה םוינולופאש ,1371 'ע ,םש , 372*8108
 ־5 .850©2*7]כ11פ׳ 0£ םג האר .ןבומכ רחש לכ ןיא108 46(5 ,81063"! .?.14

 ־5801621־5, 10214021, 19 20 , 5*3 ( 5)2*821318־510213 01־ 682*6817(5 014 546
 . ( X58־58, 862*. 1; ?8168־51211821 !61034 5)012016216 40
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 תואחסונ יפוליח םע תוירושא•תויתואל קיתעתב ךא ,ונושלכ ואיבמ ינאו
 ףוריצבו ,םירחא םיחסונמו ןנר תרודהממ שייפ םע האוושהל ךרע ילעב 341

342 
 .הנבהל תושק תובית לש ןהימוגרת ןיינעל תודחא תוינושל תורעה

 הלילה תועש

 א ת י ד ו ת :ןיחרתד התעש .אדאשד אתידות :איללד אתימדק אתעש"
 ארהנדו אנונד אתידות :תלתד אתעש .א נ ו י ד 344 343

 אמדוק :עבראד אתעש .א יתחת אמוהת ן והליכד ו
 ןמ לעלד אימד אתידות :שמחד אחעש ... אפרסד 345

 .איללד הגלפב איוהד אתבר אתלחדו אננעד אבכור :תשד אתעש ...א י מ ש 346
 אתעש יהבו אימ ןיכמדד ־ אמ ־ ־,אתוליחד ןוהליד איאח :עבסד אתעש 349 348 347

 :אנמתד אתעש ...אשדוקד אחשמ אהלאד אנהכ ןוהב םלחו אימ ןיפטחתמ
 ,אבורכד אתידות :עשתד אתעש ...אעראד אבסעד א ת ו נ ק פ מ 350

 אתולצ ןלאעד אימשד אערת חתפו ־־ אסנינבד אתידות :רסעד אתעש 351

 ,הל בהיתמ אהלא ןמ שנא לאשנד םדמלב אחעש יהבו ,ןקפנו ןדגסו יזחלכד
 אתעש ־ .אלגנרתדו אפרסד אפג שקנד אמ 352

 אסידרפ ןמ אשמש קלסד אמ אערא הלכב אתודח :ארסעדחד
 אמרד אקתש א מ ם ב ד איכוס :ארסעתרתד אתעס .אתירב לע חנדו 355 354 353

6 35 
 ע א םסב אנהכ ןוהלכ ןימיסד אמדע חורדו ארונד ארדס ןוהלכ לע

 אעש םלש .ןירתשמ אנימשד אתוליח ןוהלכ ןידיהו ,א ת ו ה ל א ל 357

 ."איללד

 ׳ע ישילש חסונ ;1 330-1319 'ע ,וקסומק ׳דהמב ןושארה עטקה (341
 .444-439 ׳ע ןנר ׳דהמ ;1338-1330

 :םינולימב יתשמתשה (342
0. £2*0 0^6111182121, 16X10021 372*18,011111, 0611121§86 , 1928; 11. 008182, 

 .1)101102121812*6 371יב-0י9.ן16 -^2*82198■^3 • • • > £67־2־0111*1, 1963

 .אמיבד אשחר ןוהלכו אנונד :ןנר .הנוי (343
 עיזתמד לכדו אנונד :(ג) וקסומק לש תישילש היזנצר

 .א י מ ב

 .א נ י נ ת ד :ג (344

 .םיפרש (345

 לע בכר ׳ה הנהיי :א,םכ 'שיל הלבקהה לע עיבצמ 7 הרעה ,461 'ע ןנר (346
 ."לק בע

 אעראד אתויחד אחינ :ג .אניכ ןוהלכדו אתוליחד אחינ :ןנר (347
 .ןמלקורב האר ,רוצי־־אניכ .אניכ ןוהלכדו

 .(וברעב ןמלקורב האר) רשאכ (348

 .(וכרעב ןמלקורב) ןשי = ךמד (349

 .רוציק הארנכ הלעמלו .הקפמד אתידות :ג .וקפמל יה אתידות :ןנר (350

 ,םדא ינב (351

 ירואית הוושה .אלגנרת ארקו :ג .אלוגנרת ן י ר ק ו :ןנר (352
 !(הרודהמל 72 הרעה) רהוזב ,שייפב םרוקמש ,לוגנרתה תואירק

 .(תוירבה לכ) אתירב ןוהלכ :ג (353

 .(ןמלקורב) היפיצ (354

 .טפשמה ףוסמ בוברש - אמסב .אמר אקתשו איכוס :(ג) ,ןנר (355

 .(ש״פב לוגנרתה תולוק רואיתב עייג תונליא) "םימשב ףילזהל" ,םשבל (356

 .םויה תועש םג האר .היגולולגנאה םוחתמ ינכט חנומ - אנימש (357
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 םויה תועש
357 

 :ןיתרתד אתעש .אנימשד אתועב :אממיאד אתימדק אתעש .אממיאד אעש בות"
 ך ש ס

 :עבראד אתעש "׳ .א ת ח ר פ ד אתידות :תלחד אתעש .אכאלמד אתולצ
 אתעש .אימש ןמ לעלד אתידות :שמחד אתעש .א תויחד אתידות 359

360 
 ןתולצ ןלאעד אהלא הולד אקפמו אלעמ :עבשד אתעש ...אבורכד אתידות :תשד

 ארונד א ת י ד ו ת :אנמתד אתעש .ןקפנו ןדגסו יחד ל כ ד
361 

 איסרוכ םדק ןימיקד ןילה אכאלמד ־ אתפשכת :עשתד אתעש .א י מ ד ו

 .אעובמ לעו אימ לע אפחרמו אחור אתחנד אימד אתורועס :רסעד אתעש .אתוברד

 איה ארסעתרתד אתעש .אקידזד אתודחו אציד :ארסעדחד אתעש

 ."לכ ארמ אהלא תולד אלבקמ אניבצל אשנינבד אתפשכת :אשמרד

 .רתויב תרכינ ש״פ לש ונכותלו ויפואל ולא תוירארוהבש הלבקהה

 לש תרצוקמה המישרל ןוימדה ןמ וב שיש ,הממיה תועש חול תרוצב רצק חוסינב

 יפל ימסוק חבש ,םיארבנה יגוס לכ יפמ לאה סוליק ןאכ רייוצמ ,ש״פ ינונמה

 ,םינינת ,םימו םימי ,תורהנ ,םיגד ןאכ םירכזנ .הלילהו םויה תועש רדס
62 3 

 ומכ ,ןכ לע רתי ־־ .םירוציה לכו םייח ילעב ,תופוע ,לוגנרת ,םיחמצ

 םוקר הז סוליק ףא תישארבד הבר רודסב תישארב תבש לש יגולולגנאה רואיתב

 םירוציה לכ חבש .ילגנאו ימיימש דמעמ לש יוליגב ,חיספילאקופא הנומתב

 ,םיכאלמ תונחמ לש הדובעהו ללהה רדסב ,יגולולגנא רואיתב ןאכ םג בלושמ

 רואית ךורכ ש״פבכ .םדאה ינב ףאו םיבורכו םיפרש

 תאירקו םימשב תפילזב הז ינוזח

 .לוגנרתה

 ףא אלא - ימסוקה חבשה - ש״פ ןכותל קר אל תוליבקמ ולא תוירארוה

 רצקה חוסינה .רתויב םלוב תוירארוהה לש יגולולגנאה יפואה .יססימה ועקרל

 ,תמא .תירטוזא תיספילאקופא העידי יוליג םלוהו החותמ תיטסימ הריווא הרשמ

 ,םהילע םינוממה םיכאלמה יפמ אב םירוציה סוליק יכ תוירארוהב שרופמ אל

 ישילשה עטקהש ,הארנ :דועו תאז .אוה ימיימש ילגנא דמעמ וללכב דמעמה ךא
 לש יוליג אוה הז עטק .יתיצמתה תועשה חולל הקיז הלגמ םדא תאווצ לש 363

 ,םיכאלמה תונחמ תעבש רדס לש ינוזח רואית ,תיכראריה תיגולולגנא המיכס

 תיגולומסוקו תיגולולגנא הסיפת הלוע הז רואיתמ .םהידיקפתו םהייוניכ

 .תופועה תוחבשת (358

 .(אתויח הלכד :תישימח העש) א ש ח ר ד :ג (359

 .ינפל (360

 .אתחובשת :ג .(וכרעב ןמלקורב האר) הליפת ,הניחת (361

 0601*66 06111*111118 יטנאזיבה ןוירוטסיהה איבמש הירארוהה חסונ יפל (362
 (111: <7,נ?. !([16116, נ?8,1ע010618. 0*8,608,, 71, 001. 41)

 ,תומהבה - תיעיברב ,תופועה תוליפת - םויה לש תישילשה העשב
 .םירוציה לכ תחמשו חבש - הרשע תחאב ,תויחה - תישימחב

 'דהמבו וקסומק 'דהמבש היינשה היזנצרה לש י״הכמ דחאב ללכנ הז עטק (363
 .ןלהל ןודנ דוע ללכב האווצלו ןושארה עטקל ותקיז תייעב לע .ןנר
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 ירדסימ .תישארבד הבר רידסבש םיארבנה לע םינוממ םירש לש היגולולגנאל ההז

 לע ףאו םירוציה לכ לע אלא ,עבטה ירדס לע קר אל םינוממו םיסלוש םיכאלמ

 א נ ה ב ד ־^־*אתונרבדמ ןמו אתשמשת ןמ ןוהנמד ^^אמגת לכ" :םדאו םדא לכ

 אשנינב ןמ דח דח לעד...איתחת ־־־ריג אמגה....ןוהל ןירידס דכ ...א מ ל ע

 ...אתשמתשת איה אדה אכאלמ יבר יהותיאו ןירתד ןיד אמגה...ןוהל ןירטנמד

 ןאו ^אתויח ־^^ןא ־^**,א דה אתירבב תיאד ־*^ן דמ לכ

 אתירבב תיאד אמ לכ ...אנונ ןאו ,אשחר ןאו אתחרפ ,אתריעב

 סוכרא יהותיאד אתלתד ןיד אמגת ...א שנינב ןמ רטס אדה

 •..אדרבל...אגלתל...אערא לע ארטמ תחנו...אננע אקלסד...התשמשת יה אדה

 אשמרד אריהנד אתוגרבדמ...אעבראד ריג אמגת .אקרבד ארונו אמער...ארפעל
 ףוסבלו ,תוכלממה לע ,םידשה לע םינוממ םיפסונ תונחמ ."אבכוכו ארהסו 371

 .("הרקיאד איסרוכ") דובכה אסכ ינפל םישמשמה םיבורכהו םיפרשה הנחמ

 תיגולומסוקה הסיפתלו יגולולגנאה רואיתל תורושק תוירארוההש ,ירב

 םיכאלמהו םידשה ,עבטה ירדס ,םיארבנה ןיב הרורב הלבקה שי .ישילשה עטקבש

 לע םינוממה םיכאלמה תונחמ תיכראריה ןיבל תוירארוהב לאה תא םיללהמה

 עקרה לע עיבצמ דחא רוביחב םיעטקה ינש ףוריצ .ישילשה עטקב ולא םיללהמ

 עייסל יושעו ,םוקיה ינונמה לש יטפילאקופאה יפואהו יגולולגנאה

 עוצימה רבדב הסיפתה .ש״פ לש םימודה יפואהו עקרה רבדב וניתוחכוהל

 הבר רודסבש וזמ רתוי איה תיתטיש םדא תאווצב לאל םיארבנה ןיבש ילגנאה

 יבגל ומכ .תיטפילאקופאה תורפסב הימושיר רשאמ רתוי תינללוכו תישארבד

 יפב םירשומ םינונמה ןיב לובגה תא תוארל שי הז ינוזח רואית יבגל ףא ש״פ

 םתוא םיגציימה םיילגנאה םיפיטיכראה יפב םירשומ םינונמה ןיבל םיארבנה

 .ועבטמ שטשטהל הטונו רורב יתלבכ

 תאווצל יטסימה ועקר לע ש״פ לש ותברק לע עיבצהלו ףיסוהל רתומל

 וא הרישי תינחור הקיז ול התיהש ,גוח ימוחתב חמצ ש״פש ,תנתונ תעדה .םדא

 ינש ונינפל יכו ,,'םדא ןובאד אקיתיד" הרבוח םהימוחתבש םיגוחל הפיקע

 יוטיב וניה ש״פ .תחא תיגולומסוק הייארו יטסימ ןוזחל םינוש םייוטיב

 תובישח תעדונ התעמ .םיינשרד תורוקמב שומיש וב השענש ,קהבומ ידוהי ירבע

 ."םדא תאווצ" ירוסה רוביחה לש ואצומו ותוכייש יוהיזל הבר

 .(ןמלקורב) רדסימ (364

 .הטילש ,ןוטלש (365

 .ןלהל הארו ,יגולולגנא ינכט חנומ הארנכ .םינולימב ןיא (366

 .המ לכ ,רבד לכ (367

 .וז האירבב (368

 .םאו...םא (369

 וקסומק םילשה ףא ךכו ,ל״נכ ןנר ׳דהמב ךא ,אתוליח :וקסומק ׳דהמב (370
 .יניטלה ומוגרתב

 .ל״זח תורפסב תומואהו תויוכלמה ירש הוושה (371
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 תיטסונג הריצי אוה הז יפירקופא רוביח יכ חיכוהל הסינ ןנר 372

 לש תיטסיגולוי סרהה תורפסב היתורכזהו הידהש ,םודקה םזיציססונגה תפוקתמ
 ,ןכ ומכ היה רובסכ .םירחא םירקוח וירחא וקיזחה ורחהו ,היסנכה תובא 373

 תוינונאקה הליפתה תועש תקולחל רוקמה ןה ולא תוירארוהש ,קדצב אלש

 םלוא .(הריפסל תיעיברה האמה ןמ) תוינוויהו תוילוטסופאה תויצוטיטסנוקבש

 תורצנה תוסיפתמ קוחר ובש האירבה ללה ןויער לע ןושארה עטקהש ,הארנ
 ןיא יכ תיעיברה האמב בתוכ הנאיסמר ףושיב םאטקינ .תיניטלהו תינוויה 374

 יריש ורש תודוסיהו תונייעמה ,םייחה ילעב לכש יודבה ןויערה תא לבקל
 לש םג ילואו ,ןויערה לש ותומדק לע לכ םדוק דיעהל ידכ ךכב שי .ללה 375

 ץוחמש ואצומל זמורה ,וילא הייסנכה לש החודה הסחי לע םג ךא ,רוביחה

 .תורצנל
 ׳גיד^;

 תקיז לע הבורמ תוידוסיב דמע ,"םדא תאווצ" תא שדחמ ןחבש ,יירפ

 ותעדל .רוביחה אצומ תלאש לעו ללכב "האווצ״לו ולאל ולא םיעטקה תשולש

 יפל .םדא תאווצמ קלח וניא ,יגולולגנאה ,ישילשה עטקהש ,ךכב קפס ןיא

 תלפמו יבכמה הדוהי ,הירכז קר וב םירכזנו ,םדאל תוסחייתה לכ וב ןיאש

 תמועל .םיקיתעמה דחא לש תעד חסיהב האווצל ףרוצ הז עטקש ול הארנ ,בירחנס

 תאווצ״ל ,תשל םדא תאובנ ,ינשה עטקה לש ותוכייתשהב קפס ליטמ אוה ןיא תאז

 ,םיזנגה תרעמ ,"הזג תרעמ" עודיה ירוסה טסקטל רתויב בורק הז עטק ."םדא

 םודק רמוח ליכמה ךרעל חיששה האמה ןמ ירצונ רפס ,םדאל אוה ףא םחוימה
 .םייטסונג םה ,יירפ לש ותעדל דוגינב ,םירחא תעדל ויתודוסיש ,רתוי 377

 וייוליגל םייברע י״כב םחוימ אוה םגש ,ןושארה עטקב ףא תוארל הטונ יירפ

 םייברע י״כב הז עטק לש ותוללכיה .האווצה ןמ יטנתוא קלח ,תשל םדא לש

 ־*^,םיזנגה תרעמ תורפסל ולש ותוכייתשה לע םג העיבצמ "הזג תרעמ" לש

 .2011x1181 ■8.518.1; 11!1ג6 1853, ע. 328-334 (372

 201*1;, 82801, 6001: 0¥ (111: *¥. 30111:11-2.. 1/1/806, £ <1101;10118,1יע• 0¥ (373
 0111*131:1811 1נ10£1*8.]כ11ע■, 1, 1011(1011, 1877, ע. 38); 1116 08.1:110110
 £00^0101)6218., 1, 26וויז ¥01*]?:, 190 7, ע. 132; !!¥61163 (111:

 0118x163, 8]כ0 0עעךכ!18., 11, ע. 127).

 .122 ׳ע ,יירפ ;םש ,טרוה האר (374

 "11131 08111:8.386 1ע88 81111118118 61; ¥0111:63 61 6161116111:8 ¥1נב£1גנב1;1ע?|ז (375
26 ,8.£. 20X11, 21061:8 0¥ 26016818118, 1118 11¥6 8112 ^0X1:0) 

 081013x12 ,130110 23810102186^6, 1905, ע. 70-71). 281068, ¥116 1031;
118(1^00x<!£•, םדא תאווצל םחייתמ םאטקינש רעיש ,וז הקספ לע עיבצמה, 
 ,תעדה לע תלבקתמ הניא םש רכזנה רוביחה םש חא ונוקית תעצה םא םג ךא

 תא לטבל ידכ ךכב ןיא ,(123 ׳ע ,יירפ האר) רריש חיכוה רבכש יפכ
 .הז ןויערל היסנכה לש הסחי יבגל תודעה ךרע

2.3. 2x67 (111: 3101:10111181x6 26 18 311316, 001. 117-125). (376 

 .םייטסונג ויתודוסי (ןלהל) הצג תעדל .117-111 'םע ש״ע הזג תרעמ לע (377

378) 6x§6x6 2612611נx10111:6 26x001:26, 216 301181:21161116, 511;21ג21§31נ 
,1922 ,£18886 .;11131- .31111[ , 18361180118¥1:611^ 81:8260116 26X. 

 .4 .81311. , ע. 33, 11. 1
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 עקתשנש ,רתוי םודק םדא רפסמ קלח םניה םינושארה םיעטקה ינשש ,ךכ לעו

 יירפ החוד רוביחה לש יטסונגה אצומה רבדב ןנר לש ותעד תא .ייהזג תרעמ״ב

 -יטנאה תורפסב הז רוביחל ןנר אצמש םיזמרב םג קפס וליטהב ,לכו לכמ

 האווצה ןיב ןוימד לכ ןיא ,יירפ ןעוט ,אוה ךופהנ .תירצונה תיטסונג

 יטנא אוה האירבה לש יללכה ללהה רבדב ןויערה ;םייטסונג םירוביחו

 הפירקופא יירפ תעדל .ירצונ םג אוה ןיאש םשכ ,רורב ןפואב יטסונג

 ,םודק רתוי הברה רמוח הב עקתשנ םלוא ,תישימחה האמב רבכ תמייק התיה וז

 וזמורב ךא ,ואצומ תא תוהזל השקתמ אוה .קיתע םדא רפס לש ודוסימ

 תוסיפתל הברקה לע אוה זמור תיטפילאקופאה תורפסה לש היגולולגנאל

 .תוידוהי

 תשולש לש תידדהה םתקיז יבגל יירפ לש טסקטה תרוקיב לע קולחל שי

 ללכמ ואיצוהל שקבמ יירפש ,יגולולגנאה עטקהש ,ךכ לע ונעבצה רבכ .םיעטקה

 לע חמצש קפס ןיא יכו ,תוירארוהל ינאגרוא ןפואב רושקו ליבקמ ,רוביחה

 יירפש ,ינשה עטקה אקווד ,הברדא .ההז תיטפילאקופא הייאר ךותמו ינחור עקר

 ינשב .ולא םיעטק ינש לש םנכותמו םתריוואמ גרוח ,ותויטנתואב חוטב הכ

 ושי לש ומש בוברש דבלמ) ללכ םיירצונ תודוסיל רכז ןיא םייטסימה םיעטקה

 לש ןפוריצ .ירצונ ןכותב שודג ינשה עטקה וליאו ,(ישילשה עטקב תחא םעפ

 ,היסנכה תובא יייע החדנש ,ירצונ-אל ןויער יוטיב ידיל אב ןהבש ,תוירארוהה

 םנמא םלוה רוביחה םש *תמא .הבשייל ןיאש הריתס רדגב אוה ירצונ טסקטל

 תיפרגוילביבה תויטנתואה תלאשל תובישח ןיא ונניינעל ךא ,ינשה עטקה חא

 םדא ןובאד אקיתיד םשהש ,ענמנה ןמ אל ךכיפל .תיתורפסה תויטנתואל ומכ

 תאז םע .וננוידל יתוהמ ךרע וז הלאשב ןיאו ,ינשה עטקל קר ורקיעמ םחייתמ

 ,םדאל תמאב תסחוימ המודק הספילאקופא היה ורקיעמ הז רוביחש ,רתוי רבתסמ

 היכראריהה לעו תימסוקה היגרוטילה ירדס לע תוירטוזא תועידי תשל הליג הבש

 וז הספילאקופא יכו ,תויגולוטאכסא תואובנ ףוריצב ,תימיימשה תילגנאה
 הטונ סמיי׳ג ףא .רתוי רחואמ םיירצונ םינכת הטלקו ירצונ דוביע הדבוע 379

 ןגמ ושוריג רחאל םדא יפמ םינונמה לש רתוי םודק רפס לש ומויקב דושחל

 .ונידיבש 'ירצונמ״ה םדא םנמאטסט ירוחאמ דמועה ,היינשה האמה ןמ ,ןדע

 י״ע ןנר לש ויתונעט תכרפה .תורצנל ץוחמ אופא הרוקמ "םדא תאווצ"

 וניא האירבה לכ חבש לש ןויערה .תדמוע הניעב יטסונגה ואצומ רבדב יירפ

 אוצמל ןיאו ־^^^,םיבר םייטסונג םיבתכבש תוימסוקיטנאה םע דחא הנקב הלוע

 ,םיעודי םייטסונג םיגשומ וא תונירטקוד ,תויצאלוקפס וז הספילאקופאב

 יללכה יטסונגה יפואה .אקווד יטסונג וניאש ,יגולונומידה דוסיה דבלמ

 תולגתהב ןרוקמש םימיימש םיניינע לש תורתסנ תועידי תריסמ םצע ,רוביחה לש

 ידכ וב ןיאו ,תיטסינלה-חידוהיה תיטפילאקופאה תורפסה תא ףא םולהל יושע

 לש םירואית לע רוכזכ ונדמע םדוקה קרפב .םייטסונג תורוקמל אקווד וכיישל

 .4 ׳ע ,םש ,םמיי׳ג (379

 .2. *10118.8, 1116 0נב081!10 161161011, 30815011, 1958, ע. 33 ןייע (380
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 וז תורפסמ םייגולולגנא םיסקטב לאה תא םיללהמה םיארבנ לע םינוממ םיכאלמ
 תורפסל םיבר םייטסינלה םידוהי םירוביח לש םתולגלגתה ךרדכ .הנורחאה 381

 ירוס דוביע םדא תאווצ םגש ,אופא ןכתי היסנכה יבתכב םתועקחשהו תירצונה

 םיינשרד תורוקממ ש״פ ומכ הקניש ,תיטסינלה תידוהי הספילאקופא לש איה

 .יטפילאקופא יפוא ול הוושמ איהש םע האירבה לכ חבש לע ןויערה תא םיידוהי

 היעבמ ךרד ןיא יטסונגהו ירצונה האצומ רבדב תורבסה וללשנשמ םוקמ לכמ

 םירואיתל הנכותב הליבקמה ,םדא ןובאד אקיתיד לש האצומש חינהלמ רתוי

 םנמא ,שייפל רקיעבו תישארבד הבר רודסל ,תידוהיה תיטפילאקופאה תורפסב

 .אוה ידוהי

 םזיציטסונגה לש וירוביגמ דחא אוה םדאש ,ךכמ םלעתהל ןיא תאז םע

 םיסחוימ הל הצוחמו תורצנה עקרק לע םידחא םייטסונג םיבתכ יכו ,יחרזמה
 תיטפוקה הקיטסונגה יבתכ ןיב םדא חספילאקופא התלגתנ הנורחאל .ול 382

 ינשה עטקלו ,תירוסה ',הזג חרעמ״ל הברק הלגמה ,םירצמב ידאמח 'גאנמ 383

 וימוגרת יעטקו יחטשה ורואיתמ ךכ לע דומעל ןחינש יפכ ,םדא תאווצ לש
 ויתודוסי לע ,הז יטסונג רפס םע ןיימל שי ,םרוד תעדל .םרוד ידיב 384

 תאווצ תא םג הללכבו ,םדא תורפס ירוביח לכ תא ,םיידוהיהו םיינאריאה
 ."הזג תרעמ״ב רתוי רחואמ ודבועו וללבנש ,םדא 385

 תיטסינלהה תרגסמב תחרופה תיחרזמה הקיטסונגה לש יטרקניסה יפואה
386 

 לע ימסוקה ללהה ןויערו "תוירארוהייה לש ןתללכה תא ראבל יושע הדיחאה

 םלוא .םדאל תוסחוימה תואובנבו םייטסונג םיבתכב םג יגולולגנאה ועקר

 תועש םהל שיש (הוח לע) םינוממ םיכאלמ לש ליבקמ ןויערל זמור יירפ (381
 חסונ האר ,הוחו םדא ייח תידוהיה הספילקופאב םתדובעל תועובק

 ,־x^1866 ,115818,6 ,5386־5368 8500^0081<!.£ ,££-?11301161140 .£
.^5008,1^5318 140818, 711, 2 

 חתפמה יפל ןייע ,בורל דועו תיאכינאמהו תיעדנמה הקיטסונוגב ^שמל (382
 וגנב<1 85^0ג11:11ס6מ 061312י 06111115611, לצא 0110818 ,401188 .11
 .(טנ? 861151011 דעב<1 1ו1161י81געל 168 8.11.11.1, 251 801111115611*01?) 1964

 נ016 848ע1850]ס81נז536 8113 00461 7 עיסמ 1185 3801111841 האר (383 ,13611115 .8
 x1311811113ונ5מ13 י)ז1011301111,8111801161־ 0110 818, 0נר16נב8 26011 818

 י״ע םסרפתנש טסקטה תא גישהל ידיב הלע אל . 48 (1964), 5• 44-49
 :־3. 118611), £05613011-011031180116 850^81^־5 36נב 8118 86611500462- .8.

 עיסמ. 385 380110841 (80מ461־68214 461־ *1386מ30681>611066מ 7
2616306x116 4638116/38816 ,81686^מ 148161מ-111666מ-סמ1ע, 

.1963, 5• 86-117 

 ע618נב 0מס361ס8, (x6836, 166 860x66 6001:3 01 666 357384יז. 1)0
 םדא ייוליג וז הספילאקופא הנכמ םרוד . 10מ40מ, 1960, 5• 182-185

 .םייחצנה םיכאלמה תעפוה לע אוה םינושארה םייוליגה דחא .ונב תשל
 מ, םג האר הז בתכ לעx611510מ0818 818 0#616 ,0818561 .0

.24x106, 1951, 5• 8-9 

 £. £16ס18טמי םג האר תויטסונג תועפשהב הבצועש םדא תורפס לע (385
 166 0מס861ס 680^1*01גמ4 01 666 38661מ10 1148111 1656מ4,

 .403 35 (1944-5), 5 י 385

 ,סיסוגג ,ל״נה ; 3. 40מ88, 166 0מx611510 03610מ, 5• 3-34 ןייע (386
 .41 'מע ,אי ,תירבע הידפולקיצנא



- 82 

 תאווצ" לש הברקה .םיידוהי הארנה יפכ םה התחימצ עקרקו וז הסיפת דוסי

 לע ש״פ ינונמהל רקיעבו ןאכמ תיטפילאקופאה תורפסבש היגולולגנאל "םדא

 ןאכמ תולכיהה תורפסב םיכאלמה תונחמו תולכיהה ירואיתלו תיטסימה םתועמשמ

 לש התקיז לע .ידוהיה םיסונגה אוה םודקה ואצומש ,ךכ לע םיעיבצמ

 ריבסהל וסינש ,םידחא םירקוח ודמע רבכ םיידוהי תורוקמל הקיטסונגה
387 

 םולש 'ג .תויטסינלהה היתוחולשבו תודהיה ימוחתב ולא תויתד תועונת

 הפוג תיטסימה תורפסה ןמ םיידוהי תודוסי לע תועידי הנורחאל ףיסוהו רזח

 תורפסב םיירצונ-אלו םייטסילאוד-אל םייטסונג תודוסי לעו םייפסונ ג םיבתכב
 רסס

 ותולגלגתהל תפסונ המגוד םה "םדא ןובאד אקיתיד״ו ש״פש ןכתי ־ .תולכיהה

 .חרזמב תוירצונה חויטסונגה תותיכה תורפסל ידוהי יטסונג רמוח לש

 לש התומדק לע העיבצמ ש״פל "םדא ןובאד אקיתיד״בש הלבקהה ךכ וא ךכ

 יכ ,הארנ .(ידוהיה) יטסונגה ואצומ לעו ש״פב יוטיב ידיל האבש הסיפתה

 תויטעילאקופא תוסיפת ירחא םיכשמנ ש״פ לש יטסימהו יגולומסוקה ועקר ישרוש

 ,ענמנה ןמ אל 1?^רדנסכלאב ךרעל הנושארה האמב הארנכ ,םייטסינלה םיגוח לש

 יפל ךרוצה יד תרווחמ יתלב - תויכשמה הלגמה ,תולכיהה תורפסב רצונ ש״פש

 תארשהב ךא ימוקמ ינשרד רמוח ךמס לע ,תיטפילאקופאה תורפסה לש - העש

 השק .םירצממ םייטסינלה םיידוהי ןוזח ילעב לש םהיתונומתו םהיתונויער

 םייטסונג םיגוחל לגלגתנ ש״פש ,רמולכ ,ךופה ןוויכב הקיז לש המויק חינהל

 וניא יטסימהו יגולולגנאה ויפואש יפל ,"םדא תאווצ" תרוצב םיירצונ וא

 .תירוסב יטפילאקופאה טסקטב ומכ שרופמ יוטיב ידיל וב אב

 אלא ,תודהיל ץוחמ ללכ הנניא ונינפלש הליבקמהש ,הארנ רבדלש ופוסב

 וניא ונידיב יוצמה ירוסה השובל .תויטסינלהה היתוחולש םוחתב רתויה לכל

 היחסונ .תידוהיה תורפסל הרקיעמ התוכייתשה תורשפא תא ןבומכ רתוס

 תירוקמה הנושלש דאמ ןכתייו ,םירחואמ םידוביע תועדה לכל םניה םיינוויה

 .(דובכה אסכ) "הרקיאד איסרוכ" ןוגכ םיחנומ םיזמור םגש יפכ ,תירבע התיה

 389ינוויה "סוגולויז י פ"ה .2

 -ודבספה ףסואל ונלש םינונמהה ףסוא תאוושהל המ תדימב ןיינע שי

 ,םיגד ,םישמר ,תופוע ,(תוינוימד ןהמ) תויח ,םייח-ילעב ירואית לש יעדמ

 לשמל האר (387
 11.1/1. 01־8.111;, 011081/1018111 8,11(1 68.1־17 0111־ 181; 1811117, מ6ו/\ז ¥01־£, 1959

 תורפסה הארו 34-33 'ע סנוי ,295-285 'ע ,סרוד ;38-17 'ע רקיעב
 .(האבה הרעהה) םולש איבמש

 האר .35-32 ,10-9 ,5-1 'ע ,(74-65 ׳ע) יעישת קרפ רקיעב , .ז0 (388
 .75-73 ,44 ׳ע ,141 םג

 תא קודבל יל עיצהש ,ןודנולמ הוול לאפר רמל הבוט ריכמ יננה (389
 .ש״פ םע האוושה ךרוצל םוגולויזיפה

 ךשמנה) םילהת ןונגסב ןונמהה ןיבש הברקל תעדה תא תתל ילוא יאדכ (א388
 ןויטודואיתו םיעבשה חסונבש תרחואמה תפסותב (םש ח״מק רומזמ ירחא

 ,תורשפאלו ,םדא ןובאד אקיתידל (ליעל א203 הרעה ןייע) בכ,ג לאינדל
 .תיטסינלהה תינורדנסבלאה תודהיה - ואצי דחא גוחמ םהינשש
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 רבוח הז ףסוא ^ ."םיבולו יזיפ'* םשב עודיה ,(םינבא) םיממודו תונליא
 םימוגרתב דאמ ץופנו ,תודחא תויחרזמ תונושלל םגרות ,תינוויב ורוקמב 391

 םירוביחה ןמ דחאכ ,םויראיטסבה לש תבחרומה הרוצב םיניבה ימיב םייניטל
 תורפס .סנאסנרה חפוקת דע רתויב םייראלופופה םיירצונה םייטקאדידה 392

 י״הכ ויה ללכ ךרדב .הפוריא תונושלל םימוגרתב םג הטשפתה סויואימסבה 393

 האמה ןמ ש״פ לש םירייוצמ י״כ ומכ ,תויצארטסוליאו םירויצב םיוולמ

 394.""יה

 חרזמה תוצראב ץופנו םודק רמוח לש ירצונ דוביע אוה סוגולויזיפה

 הארנכו ,םיירוסו םיירצמ תויח ירפס ,תינוויה היפוסוליפה תורוקממ ןוויבו

 היצאזילארומב יוטיב ידיל אב ירצונה דוביעה .הפ-לעבש תו יממע תורוסממ םג

 לכשה-רסומ תפסוה ,(ףסואה לש ובור םיקיזחמה) םייגולואוזה םירואיתה לש

 ,היצאזילובמימו היצאזירוגילא לש ךרדב תוירצונה רסומה תרותו תומגודה יפ-לע

 הירדנסכלאב הארנכ רבוח רשא ,הז יטקאדיד ףסוא .לקנב תרכינ ןתויתוכאלמש
 .ש״פל ןוימד לכ ובש םייחד-ילעב לש היצאזירוגילאב ןיא ,היינשה האמב 395

 זמר לכ ונילעה אל תירבעה תורפסב ש״פ לש ויתולבקהו ויתורוקמ תריקחב

 רתוי רחואמ האבוהש ,םייחה ילעב ינונמה לש תיטקאדיד-תירוגילא תועמשמל

 יעדמ יבתכל וירשקל אל ףאו ,קרפה לש תויטסילאנויצארה תויצאטרפרטניאב

 הצופנה םייח-ילעב ילשמ תורפס ןיב הארנכ רשק לכ םג היה אל ,םימודקה עבטה
 םהיתודחמהבו םהיתושרדב םה ףא הל וקקזנ םיידוהיה טינשרדהש ,ןוויבו חרזמב 396

 :םוגולויזיפה לע רתויב תובושחה תודובעה (390
 3. 30ן1ס3ב6ע1;, 06301110}ב1;6 (163 £11ע־31010§113, 811*03 31נ111*§, 1889;

 1/1. "/611ם182עב, 1)61* 1]ב731010§גג3 , 3נב11010§ט.8, 8ג15]כ16ס16111;וכ0211
 32(1930), ע. 1־116; נ?, 51301*10116, 111061־0116 <161 3117 31010§ו18

 בחרנה םוכיסהו (ןאמלוו לש ותריקחל הבוגת) §1־600, ע0עס11, 1936
 3.1;. 361*1־7, ?נב731010§וג8 (111: (הרישע היפארגוילביב םג ובש)

 38,ג117־^1830וו\ז8., 360,1 ־311ס7ס1סע0116 161* 0103318011611
 41161*1וגס18ו/!ז1836118סנב01,1, 39 (1941), 001. 1074-1129)

 םימוגרתל האוושהב ינוויה רוקמה תא תללוכה םרטפ תרודהמ האר (391
 £. 36161*8, 361* §1*16011130116 311781010§ן18 גג21<1 861116 םייחרזמה

 ס1*16111;0118011611 1ת36ע361;2־1עב§611, 361*1111, 1898; ע. 310!*(10116,
 .נ?1נ7־81010§ט.8, 14110110, 1936

 האר ,ךכ לכ ץופנ היה אל ,ך״נתה דבלמ ,רפס ףאש ןכתיי טייוותעדל (392
 .1.3, 1/1(11116, 1116 300£ 01 360818, 30111011, 1954, ע. 232

 3. 410011110011, 4/161106ע־01 301111 0111 1יע611011 לשמל הוושה (393
 36 31101*168, 0118ע61 3111, 1960 (11111גז־61*8117 0£ מ0ע111
 081*011110 8111116 3 111 300101106 1821§1ג8§63 8211 11162*01*11*, 33)

 .20-15 *יע ,ינוויה םוגולויזיפה לע םכסמה קרפה םג םש האר

 .30 ,29 ,27 ,10 ׳םמ ,ב קרפ ,ב אובמ ,י״הכ תיפארגוילביב הוושה (394

 300111161, 316 4.6־610]?18036 רבכ דמע ירצמה ואצומ לע (395
 1161נ61*3612וג21§ 168 31נ7פ1010§גג8, 361]נ21§, 1877, ע. 15־16
 לש ותעדל דוגינב ,1104-1102 'ע ,ירפ לצא רמוחה םוכיס הארו

 .14-12 ׳ע ,ןמלו ו

 תא םתוח ,ז״טשת ,םילשורי ,ב ,ארקמה תוצראב יחה ,רמייהנדוב 'ש (396
 מ"ותה תורפסב תויחה ילשמב (117-104 ׳ע) םוגולויזיפב ונויד

 .(120-119 ׳ע)
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 אל יגולונמה טסקט ש״פ היה קפס אלל .םיארבנה לכ לש ימסוקה סוליקה ןיבל

 ותרוצתב ש״פל תיתינבת הלבקה תמייק םלוא .ירוגילא

 .ינוויה 'יסוגולו יזיפ״ה לש תיתורפסה

 השולש תב איה "םוגו לו יז יפייב םייח לעב רואית לש תיסופיטה תינבתה

 רכזנ ובש (השדחה תירבה ןמ םימעפל) ך״נתה לש םיעבשה םוגרתמ קוספ :םיקלח

 יתינבת ןוימד אופא שי .לכשה רסומ - ורואית - טייחה לעב

 םהמ קלחש ,םהל םיסחוימה םיבותכו ש״פב םיארבנה תמישר ןיב םלוב

 טוטיצב םיחתפנה תונליאהו םייחה-ילעב ירואית ןיבל ,ורמוא םשב זרחנ

 .ייסוגולו יזיפ״ב םיבותכ
 םודקה ינוויה "םוגולויזיפ״ב םילולכ ויהש םייחה ילעב יאלממ 397

 ,£(ג) חסונ - ל יייכ] תפיכוד ,רשנ :םיאבה םייחה ילעב ש״פל םיפתושמ

 ,ברוע ,הדלוח ,£?(ג) חסונ - ל יייכב ־598רגד־־] ארוק ,לעוש ,הלמנ ,שחנ

 - ל י״כב תימענ=] הנעי תב ,ליפ ,הנוי ,?רופצ ,יבצ ,(ס״פ שארב) עדרפצ

 לש םימודקה םייחרזמה םימוגרתב םיפסונ םייח ילעב ירואית ;£(ג) חסונ
 :םיירוקמל םה ףא םיבשחנ רשאו 3-ה וא 2-ה האמה דע םנמזש ,"סוגולויזיפ״ה 399

 ,באז ,בלכ 400:רתוי תצק םירחואמ הארנכ םיירוס םימוגרתב ןבד ,הדיסח
 ,רומח ,תיממש ,רבכע ,סוס ,זווא :םייניטל םימוגרתבו ;סוס ,לוגנרת 401

 םיחתפנ ולא םייח ילעב ירואיתמ םיבר .םינינת ,לותח ,למג ,לוגנרת ,רוש

 .םייחה לעב לש ומש רכזנ ובש ,םיעבשה םוגרת ןמ בותכ טוטיצב

 ףתושמה יאלמב םג ןיינע שיו ,תפלאמ איה תיתורפסה תינבתב הלבקהה

 שומישבש יתינבתה ןוימדה .תירקמ םג תויהל הייושע וז הברק םלוא ,רכינה

 םיירקמ אקוד ואל תויהל םייושע ףתושמה יקלחה יאלמהו ך״נתה ןמ םיקוספב

 תא ןתינשמ "םוגולו יז יפייל שייפ ןיב איהש לכ הקיז ינמיסל ךפהיהל אלא

 .ןורחאה רוביחה לש ועקרלו ויתורוקמל ונתעד

 ךרענ ירצונה ודוביעב 'יסוגולו יזיפ״ה יכ םירקוחה בור םיחינמ רומאכ

 תיטסירוגילא תונשרפ החתפתנ ובש םוקמב ,ךרעל היינשה האמב הירדנסכלאב

 רוקמהש טע 40^,ןאמלוו תעדל .עבטה םלועב םיילובמס םינויעו שדוקה יבתכ לש

 םיחמצ םייח-ילעב עבט לע רוביח רקיעב) היה ירצמ ףסואה לש בושחה םודקה

 תיילוח ירה ,(הריפסה ינפל תישילשה האמב יחש םדנממ םולוב לש םינבאו

 יפכ ,ידוהי ןווג לעב רוביח הארנכ היה םוגולויזיפה ןיבל וניב םייניבה

 ,ךכל תויאר איבמו חינמ ןאמלוו .ובש תידוהיה העפשהה תובקע םידיעמש

 םוגולויזיפל ףתושמ רוקמ שמישש ,המלש-ודבספ ויפב הנוכמה ,רפס חייק היהש

 ,וז החנהמ גייתסמ 40־5יירפ .היה ידוהי הארנכ ורבחמ רשאו ,םירחא םירפסלו

 ,םיכסמ וניא יכ םא ,תידוהי העפשה תובקע רבדב הנעטה תא החוד וניא ךא

 .םיטירפ 49 הבש הנודרובס תרודהמ יפ-לע (397

 אלו רגד ארוק) אי,זי 'וי םנמא אוה ארוקה רואית תא חתופה בותכה (398
 .ונתרודהמל 119 הרעה הוושה ;(דלי

 .םירואית 63 תללוכה ,תיחרזמ-תינ ו ו יה ותרודהמב םרטפ פ'יע (399

 .רמייהנדוב פ"ע (400

 .!£0011110 011 פ״ע (401

 ל!. מז611ט18נ1נב, נ?1111010£118, 8וגענכ161פ6נ11;ןנ8נב.<1 32 (1930), ע. 18 (402

 .1109־1108 ׳ע (403
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 וירבדש ,דחא רקוח קר .יכ״נת םייח ילעב רפס סוגולויזיפב תוארל ,קדצב 404

 בושחה דיקפתה לע בר רוציקב זמר ,סוגולויזיפה ירקוחל םיעודי ויה אל

 ירוגילאה דוביעב ,הירדנסכלאב ובשיש ,םייטסינלהה-סידוהיה ותעדל ואלימש

 םהיתופקשהל תויצארטסוליאכו יטקאדיד רזע יעצמאכ םוגולויזיפה ירופיס לש
 .תויתדה 405

 תירוגילא&הטישה לש הדוסי ירהש ,וז תורשפא רתוי םיעטהל שיש ןכתיי
 ,תינוויה ירבוד הירדנסכלא ידוהי לש םשרדמ תיבב התיה םיבותכה תונשרפב 406

 ידיב הפיקמו תיתטיש הרוצב החתופ איהו ,ארקמה לש םיעבשה םוגרתב ושמתשהש

 היצאזירוגילאה ךילהת תא תולתל חרכה ןיא ךכיפל 40^!י נ ו רדנםכלאה ןוליפ

 ושעש יפכ ,אקווד םניגירוא לש ושרדמ תיבב ,סוגולויזיפה ירופיס לש

 רבוח םנמא םאש ,חנתונ תעדה .דבלב ירצונה םדוביע תא אלא ,םירקוחה

 םירכינו ,הירדנסכלאב 4(^,המלשל ללכ ךרדב סחויש ,ירצונה םוגולויזיפה

 לש וגוחמ תיטסינלהה תודהיה יגוחב תוארל שי ,תידוהי העפשה תובקע וב

 לש םודקה ינווי-יחרזמה יעדמ-ודבספה רמוחה ןיב םיכוותמה תא ןוליפ

 תא וב עובטל ויה םייושע הלא םיכוותמ .ירצונה דוביעה ןיבל םוגולויזיפה

 יקוספ תא וב ובליש ףא םה הארנכו ,ןמצעלשכ היצאזילארומהו היצאזירוגילאה

 םוגולויזיפה ללכנ 494 תנשב דועש הדבועה .םירואיתה תא וחתפש ארקמה
 יטסונג תונימ רפסכ הייסנכה י״ע םירוסאה םירפס לש הנושארה המישרב 409

 .םירצמב םייטסינלה םידוהי יגוחמ ואצומ תודוא וז הרבס ששאל ידכ הב שי

 תינבתל ש״פ תינבת ןיבש ןוימדה האריי אל בוש וז הריבס תורשפא רואל

 םייק יכ ןכתי ינויער רשקו תינחור הקיז לכ אלל .אדירג ירקמ םוגולויזיפה

 תינרוצ העפשה ךילוהש ,ש״פ ןיבל םוגולויזיפה ןיב ידוהי רשג הז ןפואב

 .ש״פ לש ויכרוע לא םודקה םוגולויזיפה ןמ ןוויכב ןבומכ ,יאלמ לש העפשהו

 ,הזינגה ןמ ל יייכ לש יאדיחיה יאלמה תלבקהב שי דחוימ ןיינע

 שיש ןכתי .םוגולויזיפה יאלמל ,רתוי םודקה יחרזמה חסונה תא גציימה

 ףותישל וא שייפ בכרה לע םוגולויזיפה לש רתוי הקזח העפשהל תודע וז הלבקהב

 .ולש םודקה חסונב רתוי לודג יאלמ

 ברועה רואית שארב טטוצמה בותכה יכ ,ןייצל יואר ןכ ומכ

 וליאו "רבדמב ברועכ" ארוקה) םיעבשה חסונ יפל ג,ב הימרי ,םוגולויזיפב

 ברועל םחוימה ןונמהה חא ריבסהל יושע ("רבדמב יברעכ" ירבעה חסונה יפ-לע

 ברועה לש ,ינשרד עקר הל ןיאש ,הקיז אטבמה ,(ב) (א) יחסונ יפ-לע ש״פב

 .46-45 'ע טרכואל ן1097 'ע (404

 יז. 061־1111, £117 3 נ-010§1ג8 (111: 1. £0 36, 6(1., 1116 6ע10 0£ (405
 1:116 1)6 631:3, 1011(1011, 1924, ע. 178).

 £.4.. 1^01^8011, £11110; £01111(161:10113 0£ 1־611§10118 ןייע (406
 ]?11110 80]?117 111 •711(161301, 0111־1315161111:7 6111 181601, 06ט11נע1<1§6,

 .1958, 1, ע. 55-71

 .131-115 ׳ע ,םש (407

 .161101161־1:, ע. 43-44 (408

 .8וכ01־<10116, £6061־0116, ע. 168-169; 161101161*1; ע. 47-64 (409
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 ילוא יושע ,ירקמ וניא םאש ,רבד .('וגו ךרד ונפ רבדמב ארוק לוק) רבדמל

 םוגרתב השמתשהש תודהיל ,ונממ םיקלח לש וא ,ש״פ לש הקיז לע זומרל

 .םיעבשה

 ונתוא הליבומ התמדוק םדא ןובאד אקיתידכ וז הלבקה ףא ןכ יכ הנה

 ש״פ לש הפיקעה וא הרישיה ותקיז תא תששאמו םירצמב תיססינלהה תודהיל

 .הז אצוממ םייטפילאקופא תורוקמל

 חוימאלסיא תולבקה .3

 םייח ילעב תרגא

 קרפל הלבקהה לע ^10ודיינשני יטש עיבצה ש״פ לע הרצקה ותמישרב

 ,אפצלא ןאו׳חא לש 25-ה תרגיאה לש ירופיסה קלחבש תויחה חבש ירואיתב

 תרבח יבתכמ ש״פ עפשוה םאה הלאשה חא גיצהו ,הרצבמ "םינמאנה םיחאה"
 אוה ףא ךא ,רדיינשנייטש לש וז הלאש לע רזח גרבצניג .וז םידמולמ 411

^ 1.4 

 לע םסרופמה רופיסל רדיינשנייטש תנווכ .התוחדל וא הרתופל ילבמ
 ומוגרתב עודיה ,םידשה ךלמ ינפל םייחה ילעב ןיבל םדאה ןיב טפשמה 41 3

 ."םייח ילעב תרגא" םשב סומינולק ןב םומינולק לש ירבעה

 סוליק רואית השודג הרצבמ "םירוהטה םיחאה" לש וז תרגיא ,תמא

 רשפא רדיינשנייטש ןייצמש תולבקהה לע .לאה תא םייחה ילעב םיסלקמש

 טפשמה ךלהמב םיראותמה םייחה ילעב בור .הנהכו הנהכ דוע ףיסוהל

 תודחא תואמגוד הנה .ארובה חבשב םהימואנ תא םיחתופ חוכיוב םיפתתשמהו
414 

 :םומינולק ןב םומינולק לש ומוגרת יפ-לע
 41 ף

 ־,ש״פב ויתולוקל המודה ,לוגנרתה לש ותחכותו וסוליק רואית דבלמ

 רשא חבתשי ...תוחבשת בורב ללהמה" :רבה לוגנרת ,'גרדלא סוליק םג ראותמ
 ."...וותשהו תולילהו םימיה לקשו וואתיש המ לכ םיאורבל איצמה 41 6

 תורישה בר אוהו" :ראותמ רורדה .תוחיכומו הליהת יריש תורש םירופצה 41 7

 רשא חבתשי :וללהמב רמואה אוה...םירהצו ברעו רקוב תודות הברמ תוחבשתהו
 ותרישב רמוא היכורכה יי .ויפמ ךורא רומזמ םש אבומו "...השביהו םיה השע 418 ״

 .112X111 (1875), ע. 104-105 (410

 לע הכורא המישר תומדוק תורבוחב רדיינשנייטש םש םסרפ הנש התואב (411
 ?ע. 1>161;2־101, 216 4נב^1ב10ע010£16 לס ורפס תובקעב םינמאנה םיחאה
 ,16-8 'ע ס״ע , 161* 4ג?8,ונ62־ 1םב 2611111611 <18111־111121(162*1;, 1״61ע21§, 1871

 .15 'ע ,םש ,ס״פ תא אוה ריכזמ הז רמאמב רבכ .37-29

 .194 הרעה ,60 'ע , "7 ,גרבצניג (412

 !י. 2161נ62־101, 111162־ 112111 1116118011 ־702* 46111 1:6211£ 'דהמ רוקמה (413
 .46ע 06211611, 161]כ21£, 1881

 ,[ןמרבה מ"א תאמ רבד תירחא םע] יקסבורופוט ׳דהמ ,םייח ילעב תרגא (414
 .ס״זדת ,םילשורי

 .הרודהמל 76 הרעה האר (415

 .הס 'ע ,יעיבס קרפ ,ינש רעס ,יקסבורופוט 'דהמ (416

 .זס-הס םס ,םס (417

 .זס ׳ע ,םש (418
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9 41 
 ."תורואמה רצויו תורסמ םימשב ןתונ םימי ןואש םיקשמו םימיה גזממ ךורב"

 רמוא עדרפצה .םה ףא חבש םיריבכמ רימזהו יומיטלאה ,ירבדמה ולשה 420

 לע ״?לודגה ודסח לע ארובה £תא תויחה] ותבשי אל המלו" :ומואנב
 דיגנו ,"הפ לכב ותוא השידקמו םשה תחבשמ התיה" יכ רמאנ הרובדה 422

 תוריש ירבד םוי לכב םירמוא ונלכ יכ" :ולש םוכיסה םואנב זירכמ תופועה
 ."ונארובל תוחבשתו 423

 תרגסמב הב קוסעל םעט לכ ןיא ךא ,המצעלשכ תטלוב הלבקה וז

 סוליקש םושמ קר אל תאז .ותועמשמו ונמז ,ס״פ לש ואצומ רבדב ונתריקח

 •ש״פבש האירבה ללהמ ןיטולחל הנוש ותועמשמ אפצלא ןאו׳חא יבתכב תויחה

 ירוגילא רוביח ךותב אדירג תיתורפס תינבת שמשמ אוה םייח ילעב תרגאב

 םרזה לש תורות םהיתודגאב וציפהש "םינמאנה םיחאה" לש םכרדכ ,קהבומ

 לש הווסמב ,הריפכ חורבו תויטסונג תוטישב תוברועמ ,םאלסיאב יליעאמסאה
 ;הירוגילאה דצל תובורמ תויטסו הקזח היימנ ךותמ תיעדמ הידפולקיצנא 424

 ותועמשמבו ודוסימ ירוגילא אוה תרגיאב םדאה ןיבל םייחה ילעב ןיב חוכיוה

 םוקמ לכ ןיא ,אלא .ונניינעל םה תועמשמ ילוטנ תויחה יחבש ירואית ךכיפלו

 טושפה םעטה ןמ לכ םדוק ואצומ רוריב ךרוצל ש״פל םייח ילעב תרגא תאוושהל

 לש היינשה תיצחמב הרצבב ולעפ "םינמאנה םיחאה״ש

 םסרפתהל התיה הייושע םייח ילעב תרגא ,ונייה ,תירישעה האמה

 לש ומויק לע הנושארה תשרופמה תודעה רחאל אפצלא ןאו׳חא יגוחל ץוחמ

 ולש םינושארה דיה־יבתכ לש םנמז רחאל םג הארנכו ,ונידיבש ש״פ טסקט

 הרחהו רדיינשנייטש דימעהש הלאשה תא גיצהל ךרוצ לכ ןיא ךכיפל .ונידיבש

 תרגא ."םינמאנה םיחאה" יבתכמ ש״פ עפשוה םאה ,גרבצניג וירחא הב קיזחה

 הקיז לכ ןיאו ,ש״פ לש ותכירע ןמזמ רחואמ רתוי הברה הרבוח םייח ילעב

 ירוגילאה רופיסבש ארובה חבשב תויחה ימואנ תחיתפ לש תיתורפסה תינבתה ןיב

 ובלא ףסוי לש ותוקקדזיה .ונלש יטפילאקופאהו יטסימה םינונמהה קרפ ןיבל

 תרגסמב אפצלא ןאו׳חא תרכזהו ש״פב ונוידל תוכימסב םייח ילעב תרגאל

 הז ןיעמ רשק לע דמלל ידכ הב ןיא 4^םייחה ילעב לע םדאה תלעמב וקוסיע

 םיחאה" לש הירוגילאב םייטסילאנויצארה ש״פ ישרפמ ושעש שומישה לע אלא

 .אל ותו ,םייטסירוגילאה םהירבסה ךרוצל "םינמאנה

 רחא ולא לש ןרוקמש אלא ,תוימאלסיא תוליבקמ איבהל םוקמ שי םלוא

 ,תירוגילאה םייח ילעב תרגאל םדוק דוע םאלסיאב עודי םיארבנ חבש .אוה

 .ירוגילא ךרוצל אלש

 .םש ,םש (419

 .חס-זס *׳ע ,םש (420

 ןורתי לע חוכיוב עדרפצה תלהת .ק 'ע ,רשע םינש קרפ ,ישילש רעש ,טש (421
 .הרודהמל 10 הרעה הוושה .ונק ,דנק 'ע ,םש םדאה לע םייחה ילעב

 .גק 'ע ,רשע העברא קרפ ,םש ,םש (422

 .אכק 'ע ,ישימח קרפ ,יעיבר רעש ,םש (423

 ,(י״שת) ב ,תירבע הידפולקיצנא ,רנסלפ 'מ לש הצממה םוכיסה האר (424
 .411-410 ׳ע

 ינשב ךכ לע עיבצמ רדיינשנייטש ;ב קרפ ,ישילש רמאמ ,םירקיעה 'ם (425
 .ל"נ ה וירמאמ
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 תוימלסומ תורוסמב סיארבג תוחבשת 426

 םיפסואב םילולכ לאה תא םיחבשמה םירחא טיארבנו םייח ילעב ירואית

 דמחמ ייחל תורושקה הפ-לעבש תורוסמ ,םיחידח םבור ,םיימלסומ םירוביחבו
427 

 םג ךא ,םייעיש תורוקמב ילעל וא ,םיברסמ תלשלש י״ע ונמזל תוסחוימו

 םירחואמ םהמו םימודק םהמ ,פ״עבש תרוסמ לש אקווד ואל ,םירחא תורוקמב

 .רתוי

 ,הר׳גהל היינשה האמה ןמ םירוביח םניה רתויב םימודקה תורוקמה

 אוה תורוקמה לש רכינ קלח ךא ,םירצונה ןיינמל תינימשה האמה ךרעל ונייה

 יושע םרוקמ ךא ,רתוי רחואמ ורסמנש תוישעמו םירופיס ,םירידח רומאכ

 .םאלסיאה תישארמ תויהל תמאב

 ,םיתיידח ףסוא קיזחמה ,הר׳גהל היינשה האמה ןמ םודק םיקוח רפסב
 הדיבוע ובא .הליהת ןונמה ול רשו לאה תא םערה חבשמ ,כלאמ תאמ אטומ 428

 רתויב םימודקה םייברעה תורוקמה דחא ,םיסוסה רפס ,לי׳חלא באתכב בתוכ
 יכ ריעמ אוה .ארובל הליפת אשונה סוסה לע ,הר׳גהל היינשה האמה ףוסמ 429

 איבמש םיזזידח רורצ ךותב .םינענ םניאש שיו סתליפתב סינענש םיסוס שי

 תא תוכהל ןיאש רמאנ ,תויעיש תורוסמ ףסוא ,ןסאחמלא ורוביחב יקרבלא

 םייח חור וב שיש רבד לכ יכ ,אשמה תומהב
 םיתידח רסומה רחואמ ףסוא ,לאמעלא זנכ יפ-לע .לאה תא חבשמ —> 430

 >1 ל 1

 ףסואב כ .היראה תגאשבש תבסהו הליפתה ירבד תא איבנה הלגמ ,םימודק

 םימודק ,םיזזידח םיאבומ ,יטויסלא םכרוע יפל םיפייוזמה ,ילאאלא םידזידחה

 תוכשמנ ויפנכו דובכה אסכל תחתמ לפוקמ וראוצש יתימ לוגנרת לע ,הארנכ

 חרטש ,רטסיק י״מ רייד הנושארל ינדימעה ולא תורוסמ לש ןמויק לע (426
 .ךכ לע הדותו הבוט ול ריכמ ינא .ויתודובע תצורמב ינעמל ןמשרו

 ידיל עלקנ ,םילשוריב רטסיק ר״ד יפמ ולא תורוסמ לע יתעמשש רחאל
 לש קתוע הייכשת ץיקב טספדובב םינברל שרדמה תיב תירפסב ירוקיבב
 תורעה ובו ,רהיצדלוג י״י לש ותושרב היהש ,לארשי תדובע רודיס

 ןייצ שייפ לש ןושארה דומעה ילושב ולא תורעהב .ש״פל וידימ םיילוש
 'פורפל הדומ ינא .רתוי םירחואמ םבור ,םיפסונ תורוקמ רהיצדלוג

 ןלהל םיאבומה תורוקמה .הז קתוע יל הלגתנ ותרזעבש טספדובמ רבייש
 .רהיצדלוג 'פורפ לש וינויצ יפ-לע םטועימו רטסיק ר״ד יפ-לע םבור

 .םייברעה תורוקמה תקידבב ימע חרטש ,עזאנק *יג ידידיל יננה הדות-ריסא

 • 41-34 'ע ,אייישת ,םילשורי ,םאלסיאה לע תואצרה ,רהיצדלוג י״י האר (427
 .1^. 2ו11)8.ע־נ? 81(1110.1, 118.(11 ־£11 111:6ע&י&וגנז, 08.1011113., 1961

 • ו •^ 6 ז׳ _*וז1ג 4 111 : ^*: -11 (428

 4 14 (^,1)1 6 1 ^1^11 ^<י ש1 (429
 ♦ 1 4 ״״ ו ז*0 א

 4 4 _י->ו1) 1 4 ו —- 1ב5" ״ ' 4 ג*-*־. ^ 4 * (430

 • ־ח ^

431) 17.0*.) : ^ 

 • 11זז 41 4 ^ 1 ס/,/.*ו ז 77 4 4 -גליע-ל-^ 4
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 ש״פב לוגנרתה רואית חורב לאה תא חבשמו ארוק אוה הלילבו ,ץראל דע

 םיזזידח איבהל הברמ ,רתוי רחואמ יגולואוז טוקלי ,ירימדלא ףא .רהוזבו

 תורפסב ומכ ץראה ילוגנרת תא ררועמה ,הז ןיעכ יתימ לוגנרת לע
 איבמ ירימדלא .םינוי תוחבשת רואית ןהפצא רב׳חאב .תיטפילאקופאה 434 433

 ,םישוערפ ,םיקרח ,תומהב םירמוא םציק ףס לע יכ ,איבנה רמא ויפלש זזידח

 רשאכו ,םיהלאל חבש םהב אצויכו תורפ ,אשמ-תומהב ,םידרפו םיסום ,הבראה
 4 ׳ר ש
 ־׳.םתמשנ תא םיהלא לטונ םהיתבש תרימא תמייתסמ

 תרימא ירואית םיללכנ רתוי םירחואמ םייסרפ םייעיש תורוקמב םג

 לש ירקיעה ףסואה 43^,ראונאלא ראחבב .םימצעו םייח ילעב ("חיבסת") חבש

 םודק רוקממ וקתעוהש יפכ ,םירופיצ לש ןהיתוליפת תוראותמ ,ולא תורוסמ

 43**.בוש ארהש ןבא לצא םג םירכזנ םירופיצה יחבש 437.ץאצת׳חאלא ,רתוי

 וחבש ,ןומעפה תליפת לש תיטויפ הניחבמ האנ רואית לולכ ראבחאלא ינאעמב
 תורוקמב עיפומ ימיימשה לוגנרתה םג .תיאפוטאמונוא רידב ,ותחכותו 439

 הארנכ הטסווא יבתכב ימיימשה ףועה ירואית תעפשהב .םייסרפ-סייעיש 440

 ותלוברכ ,ץראה דע תועיגמ וינרופצש ,לוגנרת תרוצב ךאלמ גא׳גתחאב ראותמ
 .חבשמו ארוקה ,םיהלאה אסכל תחתמ 441

 1 (^)>1)1 • ^ .ע 1 6 ׳<■4* 6 ^^-.31 (432

 • י 1-3 • •./ * ו * -*וז<יז 6 ^ *

 .הרודהמל 72 הרעה ןייע (433

 0 *ו 4 ^ ^ ^ 3 ס 4^3 6 ^ ו 1נ • ^ 1,ו .?ל/1 לי■ 3 (434

 ,198 1 ירימדלא אוה רוקמה ,טסקטה תא איבמה ,רהיצדלוג תוהגה יפ-לע (435
 ויהש תורודהמה יפ-לע ואצומל ידיב הלע אל םלוא ,המיהאב ךרע ,12

 .ידי גשיהב

 (1 ז • ס 6 ^׳^13 1 ^ 0 ע !>׳■ יל 1 ע • ^0 גסי■ ^^5 1. ^-־יא 6 1 (436

 • ד <> ו_ר © /. י^> 6ו 1

 * 1 7 3 6 ו ז ץ ף 6 ^ ^ !*> 6 1■^-־■^־ לו ו * 6 31 (437

 6^-^316^311־^1^1^1^.( ^^ 6 1^_ג ^ 1 (438

 • ז ז ץ 4 (ח־ו/.י0!זח

 6 ו 1X1 6 [ע-י־-י► £?-!־.] 6 ע1>יג11 <^;1*״ : <> 1 ^1 (439
 •*יזו♦

 .ליעל 433 הרעה הוושה (440

 <י-*-3ה ] 6 ^1>!131 ןל1כדבכי-'נ11 • ^ 6 •ב״־י־' 6 (441
 • זזז׳_וזז 6 י .*3 ז*ד \ [ ^1
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 ,ולא תורוסמב שומיש ושע םירחואמ םייפוס םיאקיטסימש ,אלפ ןיא

 תיצחמה ןמ יפוס רבחמ ,יברעלא ןבא .האירבה חבש ןויער תא ומיעסהו ,הארנכ

 יובירל רשאב יכ ,ץוצפ ורפסב רפוא ,םירצונה ןיינמל גיייה האמה לש הנושארה

 םהירחא ,רתויב סילועמה םירוציה םה םיממודה ("חיבסת") לאל חבשה תרימא
 דמחמ לע רפסמ יבחמ .ליגרה םדאה םפוסב קרו ,םייחה ילעב ,םיחמצה 442

 לוכי ותוקמעתה ךותמש ,ז״יה האמה תישארב יחש יפוס ,ירצמלא יתואל׳חלא
 /| /ן ^

 תיעיברה האמב ,ןכל םדוק רבכ ךא .םיאורבה לכ "חיבסת" תא עומשל היה

 ינמיס לע תורוסמה ןיב ,ינאהפצאלא םיענ ובא ,יפוס רבחמ איבמ ,הר׳גהל

 םיריכמה םיחמצו םייח ילעב ירואיתב שודגה ,הובנלא לאאלד ורפסב האובנה

 ללהל לחהש ץצח לע תרוסמ ,ויתואובנ לע םירזוחו ותעמשמל םירס ,דמחמב
 .ודיב איבנה וחקלשמ חבשלו 444

 ילעב תרגאב ומכ אלש ןכש ,ש״פ לש ונכותל הלבקה תואשונ ולא תורוסמ

 רבדב הזעה תיתדה השגרהה תא ןה תופקשמ אלא ירוגילא יוטיב ןהב ןיא םייח

 הוולתמה ,תמייוסמ תיטפילאקופא הייאר הכורכ ןהב ףאו ,םוקיה לכ חבש

 המויק חינהל השקי וז הלבקה רואל ףא םלוא .ותאובנ ינמיסו דמחמ רואיתל

 ,יידמל רחואמ תיתורפס הרוצב ושבוגש ,ולא תוימאלסיא תורוסמ ןיב הקיז לש

 היה יושע הנוויכ ,וז ןיעמ הקיז לע תוהתל שי םא ,םוקמ לכמ ,ש״פ ןיבל

 הפ-לעבש הרותה ,םיתיידחב .ךפיהל אלו חוימאלסיאה תורוסמה לא ש״פמ תויהל

 ריכהל ןיאש דע ,לואשה ,רזה רמוחה לכ םאלסיאה ךותב עמטנ" ,םאלסיאה לש

 םהל ונק...ל״זח לש תורמימ...שדוקה יבתכ ךותמ םיקוספ...ורוקמ תא דוע
 ."איבנה לש ויתורמימ ויה וליאכ שובל יוניש ותואב םאלסיאב התיבש 445

 חבש ןויער תא םיידוהי תורוקממ דבעל ףא התיה הייושע וז תיטקלקא תורפס

 .םיאורבה לכ

 "וד/י. 6 ו 6 ו ^ 1 ד 6 1ע 16 ^ ט316 ' ס־:' (442

 1 ^ ^ 6 1 6 11^1 6 [ 4^2■ 1111] 6 ^ ב 1^11 ^^511 ^ 1^1 ל 1 0 !.י 1 ^443

 ".*וזז• 6 01.1,ט~>• 6 ג^עו 1131 ט : ^״16 (444

 .עזאנק ׳יג רמ יפמ .154

 .37 ׳ע ,םאלסיאה לע תואצרה ,רהיצדלוג (445
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 המדקה .א

 אובמה ןתינחור תיתורפס הדיחיכ טסקט תודלותל שדקוה ןושארה אובמה

 ,ותצופת ,וילוגלג רקחל ,תיגולוליפ הדיחיכ טסקט ותוא תודלותל שדקומ ינשה

 גצוי הלא תוריקח ךמס לע .ויחסונו ויתורוסמ תפישחל ,ותריסמ יכילהת

 .רשפאה לככ תיעדמ הרוצב טסקטה

 ןוידה יבגל םג ןה ךרע תולעב ויתואצות טסקטב יגולוליפה לופיטה

 ,ותווהתהו טסקטה רוקמ לע רוא תכפוש טסקט תרוקב .ןושארה קלחבש ירוטסהה

 םירוביחב אצויכש ,ש״פכ רוביח לש ורוקמ לע תוקחתהב המכו המכ תחא לע

 היזנצר תכירעל ןויסנ .אוה ימינונא רוביח תירבעה תורפסב םירחא םיישרדמ

 היה םאה - תיזכרמה היעבה תא רותפל יושע םימודקה י״הכ יפ-לע טסקטה לש

 םחוכב ,ןחותינו י״הכ תואסרג תאוושה ?פיטיכרא וא לניגירוא ,דוסי-טסקט

 ,ךרוע וא רבחמ ידיב בצועש ,יתורפס טסקט ונינפל םאה ,הייעבה תא ריהבהל

 לש תורגסמב ,ויה םייפסעאלא ,םייתורפס ויה אל וסוביגו ותווהתה אמש וא

 םידחא םיפיטיכרא לש םמויק תולגל הייושע י״הכ לש היזנצר .תימוקמ תונשרד

 .ומצע רבחמה לש םידחא םיחסונ וא הז דצב הז

 תרוקבב תיללכ הרוצב ןודל אלש לכונ אל ש״פ לש חסונה תויעבב ןוידב

 םודקה ןמזב התריסמ יכילהתבו ללכב המודקה תירבעה תורפסה לש טסקטה

 הינמיסש ,תירבעה תורפסב הלודג הבכשל ךייש הריש קרפ .םיניבה ימי תישארבו

 תורוקמ לש םירחואמ יתורפס שוביגו הכירע ,יתעימש-ינשרד יפוא ,תוימינונא

 ןמז ןיב לודג רעפו ,הפ-לעבש תרוסמב ורבעוהש ,רתוי םימודק תורוסמו

 .ונידיב הרמתשנ איה ןהבש ,רתויב תומודקה תודועתה ןמז ןיבל התורצוויה

 וא ינשרד ,יאזורפ טסקט הז ןיא .הליגר הניא ש״פ לש טסקטה תינבת

 ףסוא לש דחוימה הנבמה .תינויער תופיצר תרכינ ויקוספו ויקלח ןיבש ,יריל

 םינוש םיארבנל םסוחייו (ללכ־ךרדב) ארקמה ןמ םיקוספ אלא םניאש ,םינונמה

 תיתורפס הניחבמ אוה ףפור הנבמ ,המישר ןיעכ ,חתפמו רוציק־־השעמ רדגב

 תרזוחה תינושלה תינבתה .הריסמה יכילהתב רתוי עגפיהל הטונה ,תילאוססקטו

 יפלו ^םיקיתעמלו םינרסמל התיה ץעורל (בותכ - רמוא והמ - הריש רמוא)

 ,רחא וא הז הריש-רמואל הריש לש הכויש רשפ רווחמ היה אל םיבר םירקמבש

 וא תינויער תופיצר ןיאמ ,ולכוש וא וטמשנ ,םינונמה ובברועו ופלחוה

 לש יארקמה בכרהה .םתויתרוקיבלו םתוביציל עייסל הייושע היהתש תיריבחת

 ,ןאכמ ותריסמ יבלשב טסקטה לש ותוביצי-יאל םרוגה דוסי אוה ףא םינונמהה

 עקרה .ןאכמ טסקטה רקבמ לש תואסרגה תטיפשב ינושל ןוירטירק רדעיהלו

 םיקיתעמהו םינרסמה תא תוטסהל היה יושע שייפ לש ינשרדה דוסיהו ישרדמה

 .םהיפ לעו םישרדמה חורב תופסוהו םייונישל םורגלו םהינפלש חסונהמ

 י״כב ונל םירסמנש יפכ ,ש״פ לש וירדסו ויחסונ ,ויתואסרג ןכאו

 םיחסונ םיגיצמ םינושארה םיסופדה רבכ .םה םינושמו םינוש ,םיסופדבו

 תואסרג ופריצ רתוי םירחואמה םיסופדה .םהב ןייעמה תא םיכיבמה ,םידחא

 לע הלועכ יידמל ישפח ןפואב ורדיסו וכרע ,וטקילו ורריב ,וזל וז תונוש

 (המ תדימב תיתרוקיבהו) הכורעה ותסרג ףוסבל הטשפתנש דע ,םהיכרוע חור

 .ח״כרת טייהלעדער ,לארשי תדובע ורודמב רעב בד קחצי לש

 11011106 0156161115011 - וירחא אבל דחא "רמוא והמ״מ םיקיתעמ וחספ ןיעדוי אלב (1
 .םימדוק הריש ירמואל םיכומס םינונמה תובר םימעפ וסחוי ויטעבש יסופיט
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 ףוסב ינרטמ ףסוי ןב השמ ׳ר לש ושוריפ ,ש״פ לש ןושארה סופדב רבכ

 ,טסקטה לש םינוש םיחסונ ינש םיגצומ ,ו״לש האיציניו ,םיהלא תיב *,ם

 תאז הריש יתאצמו יתעגיו" :רידהמה ןנואתמ ב״נת םדרטשמא סופד רעשבו

 תואחסונ םהב ףאו םינובנ םישנא די תביתכב היתיאר םגו...םינומדק םירודיסב

 :םימשה רעש ,היילשה רודיסב ללכש ש״פל ותמדקהב היילשה דכנ ריעמ ."םינוש

 רדסב וטבחתנ םינומדקה בל ירקח ילודג המכו המכש...תואורה וניניע הנהו"

 הזב בותכ הז יארכ הז יאר אל הברה םיסופדמ תואחסונ המכו הריש קרפ לש
 ס

 יתיארש םירודיסה לכבו" :ושוריפב לבוק ץייד והילאו ."הזב בותכ אלש המ
3 

 ,ןעוט ש״פ דגנ וסומלופב סלפטסירק דמושמה ."איבוברעבו רדסכ אלש לכה

 העברא ריכהל יושע ומצע אוה היה אל ,ירוקמו בושח הכ תמאב ש״פ היה ולש

 ורוקמ תלאש תולתו ש״פ לש היזנצרה תפרותב עלק ךכבו - 9 8 7 6 5 4 3 2ולש םינוש םיחסונ

 תואחסונה יוביר לע רמרמתמ ורודיסבש ש״פ חסונל ותמדקהב ןדמע בקעי 'ר .הב

 יתיארש תונושמו תונוש תואחסונו רדסה לובלב יגפמ ייחב יתצק םלוא" :בתוכו
5 

 תא ביחרמ ותרודהמבש ש״פל תיתרוקיבה המדקהב םירפס רכומ ילדנמ ."וב

 אוה המוח ןיא הצורפ ריעכ יכ" :טסקטה בצמ תא ראתל ביטימו ־ךכ לע רובידה

 יפכ םירבד וב ושדחו ודיב ותחנמ םע שיא שיא וב וסנכנ םיברו הרישה קרפ
 ד

 ןהכה םייח ןב קחצי , 0ע. 12336 יטירבה ןואיזומה י״כ טקלמ ."םתניב חור

 םללכבו ,ריכהש ש״פ יחסונ לכ לש חיטקלקא הרודהמ ןיעכ ןיכה רשא ,אנוואקמ

 תורצואב יתרקב" :י״הכ לש ספדומה רעשב בתוכ ,הפוריא תוירפסמ י״כ םג

 ו " ם יל ולעש דע...םיקיתע י״כ יתאצמו יתשקבו יתעגי ,םירפס
 ס
 "."תונושמ תואחסונ

 וב וגהנש ,ךכל ויתואסרג יובירו ש״פ לש דחוימה והנבמ םרג ןכא

 ;יממע טסקט ןיעמ תויהל אוה ךפה םיסופדב .םחור לע הלועכ וירידהמ

 םירידהמ לש תיתורירשה תוכזהמ םמצע ורידה אלש ,דבלב וז אל וירידהמ

 ףא אלא ,יטקלקא טסקט ביכרהלו הסרג רורבל ,הסרג לוספל ירבעה סופדב

 לע דיעמ .םיינשרד תורוקמ יפ-לע םהיחסונ תא וניש וא םינונמה ופיסוה

 אחסונה וז" :םיאשד תריש ושוריפבש ש״פל ופיסוהב בל יוליגב ץ״בעי ומצע

 םידחאל ויהו יתצביק תואחסונה יחדנ לכ ןכא...ארמגה פ״ע יבלמ יתשדח

 חנת לא הזמ םג הזב זוחא .יתמייק םלוכ םייקל רבד רשפ יתאצמש לכ .ידיב
9 

 ילכש תפנ יבג לע טקלנה יפכ תלוספ ךותמ לכוא יתררבו" :ותמדקהבו ',"ודי

 .א״ע גי ,ז״עת ,םדרטשמא ,םימשה רעש ,ץיברוה היעשי (2

 .המדקה ,ה״צת ,אנוטלא ,והילא יפ (3

 0711־131;£6163> םידוהיה לס השדח הנומא 0(16ע (4
 <18.3 116116 111(1611£1111111, 8071^81)3,011, 1737, ע. 97.

 .א״ע במ ,ה״קת ,אנוטלא ,(בקעי תיב רודיס ךותמ א״ח} לא תיב ןיטלפ (5

 'ע ,1875 ,רימאטיז ,תידוהי ןושלל םגרותמ הריש קרפ ,ץיומרבא י״ש (6
12-9. 

 .10 'ע ,םש (7

 .24 ׳םמ , ןלהל י״הכ לש היפרגוילביבב י״הכ רואת האר (8

 .ב״ע המ ,לא תיב ןיטלפ (9
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 שיא רשי רדסב ויתרדסו יתמרחה רתויהו יתרסה ףדועהו יתמלשה רסחה ד״סב
 ."...ולגד לע

 .ןהב התיה םהיכרוע דיש רחאל ,םיסופדב אופא ושבתשנ ש״פ תואסרג

 .י״הכ לא תוגפל שי ש״פ לש תיתרוקיב הרודהמ תנקתהבש ,וילאמ ןבומ ךכיפל

 י״הכ לש רכינ קלח .הז ךרוצל רשכ ש״פ לש םיבורמה י״הכ ךותמ י״כ לכ אל
 אלש ,י״הכ תא רורבל שי .םהמ וקתעוהו םינושארה םיסופדה רחאל ובתכנ
 ךורעל - ןושארה סופדל םימודק ,בגא ,םלוכ - סופדבש םיחסונמ וקתעוה

 .דבלב םהילע טסקטה תרוקב תא ססבלו םהיתואסרג ןיב האוושה

 הזילאנאהו ,הכיבמ תודיחא-יא םילגמ ,ןלהל חכוונש יפכ ,הלא י״כ םג
 .ליעל ורכזנש תויעבה לכ חא הבוחב תנפוצ ןיידע תואסרגה לש

* 

 הטיסרבינואהמ לטנזור ש״א 'פורפל תודוהל ינא שקבמ הז אובמ חתפב
 ,תועצה ,תורעה .הז אובמבו יתרודהמב הבורמ תונקדקדב ןייעל חרטש לע תירבעה

 .בר רזעל יל ויה ויפמ יתעמשש היצידאהו טסקטה תרוקיבב ותרותו םינוקית

 רצבנ תאז תמועל .ומשב הרודהמב דימת ואבוה ודימ יל ואבש םירבסהו תועידי
 יבגל יינפב הלעה רשא תוישעמו תוידותימ תועצה יבגל תאז ןייצל ינממ

 ינירהו ,יתרודהמב ןיתצמיאש ,םידחא םינונמה לש םיטאראפאהו םיחסונה תדמעה
 .ךכ לע הבוט ול קיזחמו ,ןאכ רבדה תא םיעטמ
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 הריש קרפ לש ותצופת .ב קרפ

 ותצופת תא רוקסנ תיתרוקיבה הרודהמה תנקתהל תורוקמה רואיתל םדוק

 וחיכויש יפכ .די-תביתכבו סופדב ,םימייקה וימושירב טסקטה לש

 ברעמבו חרזמב תבחרנ הצופתל שייפ הכז ,ןלהל תואבומה תויפרגוילביבה

 .וילע ורבוח םיבר םישוריפו

 םיסופד .1

 ,תולודגה תוירפסה לש םירפסה תורצוא ךמס לע הכרענ וז היפרגוילביב

 יפ לעו ,םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב הנושארבו שארב

 םירפסה תיב יזנגב םייוצמ םיסופדה בור .םיעודיה םיספדנה םיגולטקה

 תירפסב וקדבנ םהו ,הב םירדענ םימודקה םיסופדה ןמ םידחא .םילשוריב

 ךמס לע וראות וז היפרגוילביבב םיללכנה םיכרעה לכ .דרופסקואב הנאילדוב

 תירפסב קדבנו תימואלה הירפסב יוצמ וניאש ,סופד לכ .םפוג םירפסה תקידב

 .ןייוצ ,הנאילדוב

 אלא ,םכותב ספדנ ש״פש ,םירודיסה לכ תא הפיקמ הניא היפרגוילביבה

 .תדחוימ תובישח םהל תעדונש ,רתוי םירחואמ וא ,דבלב םהבש םימודקה תא

 שוריפ םיקיזחמ םידחא) שוריפ םע טסקטה תא םיליכמ םיבר םיסופד

 .שוריפ םע םיטסקטה ןמ שוריפ אלל םיטסקטה ודרפוה אל ךכיפל ,(דבלב

 תופסונ תורודהמ םלוא ,יגולונורכ רדס יפ-לע הכורע םיסופדה תמישר

 ילעב םירודיס וא ,שוריפ םע ש״פ .הנושארה הרודהמה םע ומשרנ סופד לש

 .םהיכרוע וא םהישרפמ יפ-לע ולייוע םיכרוע

 ז

 .ו״לש ,האיציניו .הריש קרפ שוריפ ,יגארט יד ףסוי ןב השמ 1

 .דחוימ רעש אלל ,י-א ,תדחוימ םיפד תריפסב םיהלא תיב ורפסל חפסנ

 ושמישש י״הכ רואיתב ןלהל האר החסונו הרודהמה לש טרופמ רואית

 .ק ,ג קרפ ,תיתרוקיבה הרודהמה תנקתהל

 .ב״כשת ,קרוי-וינ — — 2

 .םוקמ-יארמ ףוריצב

 .פ״קת ,אווקלאז .דמחנ רפס — 3

 .דבלב ש״פ שוריפ

 .ד״שח ,אשראוו — — 4

 .ב״לרת ,אשראוו — — 5

 .ה״סרת ,¥ועבנש8,08 — — 6

 .ד"צרת ,זדול — —

 .61 'םמ ןלהל האר

 ,ןיימד טרופקנרפ .ןילופו םיזנכשאה גהנמכ...הנשה לכמ תוליפת רדס 7
 .ז ט ת 10 . || *ך

 ב״ע חק-א״ע וק) חספ לש הדגה ינפל ,הליענ תליפת רחאל "הריש קרפ"

 .(הנושארה םיפדה תריפסב

 לש וירורב ןייע םלוא .£ז"םח=} יתליפת תיבב םיתחמשו ןטק טרפל :רעשב (10
 ¥. 81:611130111161<16ע, ,ו״כת הנשה תא םג םשורה ,רדיינשנייטש

,.11618118)30 .08 11111 1x1 3161101:1x6ס8.1:0,1ס§וג8 1)161־01־111111 11661־8,601־ 
 .861־011111, 1852־60, נב0, 2166



 םלועב הריש קרפב קסועה יבר רמא ,רזעלא יבר רמא ושארב .קלוחמ וניא

 .היעשי לע שרדמה ופוסב .'ובו הזה

 םיסופדב ךכ-רחא וקתעוהש ,םייחה-ילעב תומשל תודחא תורצק תורעה םע

 .םיבר

 .(ןלהל האר) (ב) יייהכ תצובקמ ורוקמ .ןושארה םופדה יחסונמ הנוש וחסונ

 ,תורהנ ,םימי ,םיגד ,ןתיול ,רבדמ ,הליל ,םוי ,ץרא ,םימס :ללוכ

 ,דובכ יננע ,חור ,םיבע ,חרי ,שמש ,םיצרשבש םיליא ,םיצרש ,תונייעמ

 ,רבכע ,הדלוח ,ברקע ,שחנ ,הדשה תויח ,םנהיג ,ע״ג ,םיקרב ,םימ

 ,תינונס ,רשנ ,זווא ,רוגע ,הנוי ,(תולוק 4) לוגנרת ,הלמנ ,לותח

 ,יפצ ,רופצ ,היצ ,םירחא תונליא ,רמת ,םירועש ילבש ,המחר ,בובז

 ,האמט הקד המהב ,סוס ,ליסח ,יבצ ,תיסמ ,םימרכ תרופצ ,ריזרז ,הדיסח

 ,בוד ,הירא ,ליפ ,למג ,רומח ,רוש ,האמט הסג המהב ,הרוהט הקד המהב

 .םיבלכ ,לעוש ,באז

 .דרופסקוא ,הנאילדוב תירפס *

 .םיליהת רחאו םדוק םירמואל [!]םיאנ תושקבו תולפת ,רפוס ביל ןב רזעילא

 11 • [ריעל ז״ית] ,גארפ

 ."הריש יקרפ" :£א7] - [ב5]

 .תוחפסנהו םישרדמה אלל ,םיקרפל קלוחמ

 .ש״פ לש הזארפארפ הלולכ הבו םילהת תרימא רחאל "השקב" ש״פ ינפל

 .תיגולולבנא חורב ש״פ לש ורשפל רבסה ירבד ופוסב

 .(ןלהל ורואית האר ,ר) ןושאר סופד לש 'ב חסונ לש קייודמ טעמכ קתעה

 .דרופסקוא ,הנאילדוב תירפס 51(

 רסא ׳ה תולהת םירפסמ...שוריפ םע...הריש יקרפ ,יסיליצנומ לאילמגו היננח

 ונב לאילמג...לעפ רשא תוננר יתפש...ו ...ל״צז יסיליצנוממ היננח...ןזיא

 .א״כת ,הבוטנמ .ו״צי
 ."ונב המלשו ךלמה דודל םיסחוימ הטמו הלעמ יאורב תוריס םה" :רעשב 1 2

 .םיכוראה הישוריפו הריש הריש וירחאלו טסקטה רפסה שארב

 .ומע ההז וניא ךא ר-ל המוד .םיקרפל קלוחמ

 ,םיגד ,ןתיול ,םינינת ,היצ ,רבדמ ,ץרא ,םימש :ןושאר קרפ :ללוכ

 ,םיבכוכ ,חרי ,שמש :ינש קרפ .םיצרשבש םילא ,תונייעמ ,תורהנ ,םימי

 :ישילש קרפ .םנהיג ,ןדע ןג ,םימשג ,לט ,דובכה יננע ,חור ,םיבע

 ,זווא ,רוגע ,הנוי ,לוגנרת ,הלמנ ,לותח ,רבכע ,הדלוח ,ברקע ,שחנ

 ,תרופצ ,ריזרז ,הדיסח ,יפיצר ,ןוזיא ,רופצ :יעיבר קרפ .רבה זווא

 ,רשנ ,ברוע :ישימח קרפ .רוסרס ,ליסח ,תויגורפ ,הדשה תויח ,יבצ

 ,חופת ,רמת ,ןומר ,הנאת ,ןפג ,תודש ,המחר ,בובז ,תיממש ,תינונס

 ,םילובש לכ ראש ,םירועש לש תלובש_,םיטח לש תלובש ,רעיה יצע לכ

 ,האמט הסג המהב ,הרוהט הקד המהב :ישש קרפ .לולבש ,הדשבש תוקרי

 .םיבלכ ,לעוש ,באז ,הירא ,ליפ ,רוש ,רומח ,דרפ ,סוס ,למג

 ,ףלאה ירש ,םיובלדנמ ד״י-רשכ 'מ .3349 'םמ ,םש ,רדיינשנייטש ןייע (11
 £ן"ש] גארפ ,הריש יקרפ םימשור 58 'םמ ,טל 'ע ,ט״ישת ,קרוי-וינ

 םשרנש ןויכ ,שוביש ךרדב וא ,דוסי לכ אלל הארנכ ,(רוקמב המלשהה)
 לע .וירחאל םש םשרנ [!} ו״לש ,ם״יבמה שוריפש דועב ,ןושאר סופדכ
 ,בקעי־ןב לש םירפסה רצואל ויתומלשהב ,ןיקטאלז מ״מ רזוח הז שוביש

 .261 'ע ,הריש יקרפ ךרע ,ה״כשת ,םילשורי ,ינש קלח םירפסה רצוא

 ?תיגולולגנאה השיפתל זמר (12
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 •י״ראה יגוחמ תילבקה השיפתה היננח תמדקהב ךא ,תינשרד תונשרפה 1 3

 .ם״יבמה תא םסצמ

 רעשו קחצי חיש םשב...םישוריפב הריש יקרפ ,גרבשלוקינ ןועמשו קחצי 10

 ,דייכת ,האיציניו .ןועמש

 (א״כת) יסיליצנומו (ו״לש) ם״יבמה יחסונב שומיש ושע .םיקרפל קלוחמ

 ."איינ" לש ךרדב דחאכ

 הריש קרפ י״עש..." :קחצי חיש תחיתפב .הלבקה חורב תינשרד תונשרפה

 .(בייע ב) "הבכרמב הפוצ תויהל םדאה הכוז הז

 .ט״לת ,הרדאד טרופקנרפ .םיכוב הדש ,ןזופמ המלש ןב ףסוי 11

 םע .רהוזה פ״ע רקיעבו ,הלבקה חורב ,דבלב לוגנרתה תרישל שוריפ

 .רוולעל קחצי ידימ תופסות

 .דרופסקוא ,הנאילדוב תירפס *

 [ה״הלז יראה...יבתכ פ״ע] ןויצ ירעש רפסמ תולפת תצק םגו...הריש קרפ רפס 12

 .ב״נת ,םדרטשמא .אטיל תנידממ ל״ז המלש ר״רהב לאפר...םופדה תיבל איבה

 ."ךלמה המלשל רשא םירישה ריש" :רעשב

 תומהב ריש - תופועל ריש - תוקריל ריש - [תרתוכ אלל]:םיגוםל קלוחמ

 ש״פ ןוימל רוקמה והז .ללכו ללכ ונכת תא םלוה וניא ןוימה .תויחו

 .רתוי םירחואמ םיסופדב םיגוס יפ לע

 .םידחא הריש ירמוא תומשל תורצק תורעהו מ״מ ללוכ

 תאפ תתחשהל ואל רוסיא לע רסומ ירבד תצק"] ו שידייב הזארפארפ םע

 .["ןקזהו שארה

 יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה היב קתועב] .דרופסקוא ,הנאילדוב תירפס *

 [דבלב "רסומ ירבד תצק"

 י״כ אוה ,שידייב הזרפרפהו ש״פ חסונ ,וללה תורודהמה יתש רוקמ

 לש היפרגוילביבב ,ןלהל האר 14.ג״כת תנשב בתכנש ,146 יול ,גרובמה

 .םופדה רידהמ ,המלש ןב לאפר לש ותכירע השעמ אוה ןוימה .י״הכ

 וחסונב בורקה 1־5,ז״טח ,מ״דפפ ,ינש סופדמ וקתעוה תורצקה תורעהה

 .הרישה ירמוא יאלמבו ורדיסב הנוש ךא ,גרובמה י״כ תסרגל

 םש תומלשה םג 'ר .ע״מרה לש ודימלת היה המדקהה יפל .לבוקמ היה (13
 "ןילפחה רמאמ" ורוביח .וכרעב 802393 םילשורי י״כ ,םילודגה

 .דוסה ךרדב בתכנ

 לעו" :םשור הריש יקרפ ךרע ,ם״ת םדרטשמא ,םינישי יתפש ,םב יתבש (14
 םופד=] ק״ד [האיציניו 0ופד=] ו״ד זנכשא ןושלב הזורח קוספ לכ

 סופד לע וא האיציניוב ספדנש שידייל םוגרת לע עודי אל ."[אקארק
 םילשה םב יתבש .תדמוע הניעב תודעה ךא .אקארקב ש״פ לש או״הש לכ
 הזרפרפ לש המויק לע עדוי אוהו ,ם״ת ינפל ולש היפרגוילביבה תא

 ילוא םדקש ,םדרטשמא סופדל םדוק סופד היהש ,ענמנה ןמ אל .שידייב
 .רוקמ ול שמישו ,גרובמה י״כל םג

 םירודיסב תאז הריש יתאצמו יתעגיו" :רעשב ומצע רידהמה דיעמש יפכ (15
 לא דחא םירמא ברקל יתיאר ןכבו .םינוש תואחסונ םהב ףאו ...םי נ ומדק

 םוקמ הארמ תופסותב .םירשימ הניזחת םכיניע רשאכ ןרדסכ דחא
 ."םיבותכהמ
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 .ב״נת ,גרובמה .א קלח ,םימכח ירבד ,רציבוחופ ביל הדוהי 14

 .הריש קרפ :ב״ע ו״מ-ב״ע הס
 .םידחא םיחסונב שמתשה .תופסותה לכ םע ,הקולח אלל 1 6

 קרפ רמול ריהזמ י״ראה יבתכב יכ הריש קרפ רמול וניגהנמו" :א״ע מ

 דסח תא טטצמו ,יגולולגנאה רבסהה תא םש איבמ ."םוי לכב הריש

 .םהרבאל

 ,האיציניו ...תולפתו הריש קרפ םע הכונח ריש ,קלאפ עשוהי ףסוי ןב לאומש 15

 .ד"נ ת

 .הריש קרפ :א״ע ו -ב״ע ד

 .ייהז דוחי רמאי ןכל םדוק" :א״ע ד

 .םישרדמה אלל .הקולח אלל

 .(תורפ תריש ןוגכ) שרדמה ס״ע ,הכירע ירפ ,תופסונ תוריש ללוכ

 .דרופסקוא ,הנאילדוב תירפס *

 ,ןילרב .הריש קרפ םעו...[זנכשא גהנמ] תולפתה רדסו תבש ינוקית רדס 16

 .א״סת

 .הריש קרפ :א״ע גנק-ב״ע ומק

 .(ליעל 7 *"םמ) ז״טח מ״דפפ תרודהמ הדמע הרודהמה דוסיב

 א1^.[רתוי ןטק טמרופ ;הינש הרודהמ] — — — 17

 .לאומש ןב ןרהא שוריפ םע ל״נכ הריש-קרפ

 .םהרבאל דסח תא טטצמ .הלבקה ד״ע ינשרד שוריפ

 .דרופסקוא ,הנאילדוב תירפס *

 ...תוליפת ינוקיתו םיכרד ירבועל ךורע ןחלוש אוה ;םייח ךרד ,ץישפיל םייח 18

 .דייסת ,ךאבצלוז .רואיב תצק םע הריש קרפו

 .הלבקה חורב םירצק םירואיב םע ,הריש קרפ :א״ע בס-ב״ע חנ

 .רוציקב תופסותה .הקולח אלל

 הלמב הלמ קיתעה םשמ ,[ךרעל ז״ית] גארפ סופד דמוע הרודהמה דוסיב

 .ש״פ ףוסב אבומה יגולולגנאה רבסהה תא

 .ע״ת ,האיציניו .םימחר ירעש ,ץרפ ןב הדוהי 19

 .דועו ע״מר ,ונאזנוליד םחנמ לשמ הלבקב םירמאמו הלבקה חורב תולפת

 .הריש קרפ :א״ע םס-א״ע הס

 םיפרוטה תויח לש הריש קרפב טרפב ו ...ךנו יער ךולהבי לא" :המדקהב

 ...יאבה ירבד םהש רמאל רבעהמו רבוע םהלע גלגלתו...םיפפועמה תופועו

 םיננולתמ םיבר תביד יתעמשש ומכ

 .״ ...ם י נ צ י ל

 .ז״עת ,םדרטשמא .םימשה רעש ,ץיורוה היעשי 20

 .ה״לשה דכנ י״ע רואל אצי .היילשה תאמ הלבקה חורב שוריפ םע רודיס

 .ארמזד יקוספ ינפל ,רקובה תוגהנה רחאל ,הריש קרפ :א״ע זט-ב״ע גי

 יצחב ונמשר השדח אחסונב יתאצמש המו הנישי אחסונ והזו" :א״ע הס (16
 .בורל א״נ איבמ ."לוגיע

 ןמ תופסונ תורודהמ ןייצמ הגאילדובב םירפסה גולטקב רדיינשנייטש (א16
 ולא תורודהמ יתאצמ אל .הייעת ,ז״סת ,ו״סת ,דייסת ,ב״סת םינשה

 .(הפוג הנאילדוב תירפסב טג)
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 ,שוריפה אלל (10 ׳םמ האר ןד״כת האיציניו סופד) קחצי חיש חסונ קתעה

 י״ע קר רודיסב ללכנ ש״פש ךכל היאר ךכב .םסקסל המדקהב שרופמש יפכ

 !היילשה תומ רחאל הנס ששו םיעברא ספדנש רפסמ קתעוה ירהש ,היילשה דכנ

 .יאלוזא םהרבא ׳רו "יייראה" ירבד םיאבומ המדקהב

 .ה״צת ,אנוטלא .והילא יפ ,ץייד והילא 21

 .סייפ לע שוריפ

 'יבהל הארנ ןטקה ילו" :ב״ע א .ינשרד רואיבה ךא ,היילשה רודס תא איבמ

 ."הריש םירמוא ןמצעב םיאיבנהש חכומד הייאר

 0111,181;£616 3, ,םידוהיה לש השדח הנומא 0461• 468 116־116 22

 ..11146111:1111111. 80ו/)ז8,1>8.011, 1737, ע. 91-164.

 .הריש קרפ לש ינמרג םוגרת םג ללוכה ,ש״פ דגנ סומלופ

 .הריש יקרפ...דיסחה י״רמ םיקוספ...םירשי תלפת ,הנידומ הירא הדוהי 23

 .ט״צת ,הבוטנמ

 .א״ע דמ-א״ע £ל] :"הריש יקרפ"

 הירא הדוהי ורבחמ ידיב אל הז תודחוימ תוליפת סרטנוקב ללכנ ש״פ

 ימיב ספדנש ,ןושארה םופדה ןכש ,וז הרודהמ רידהמ ידיב אלא ,הנידומ
 .ש״פ ללוכ וניא ,ב״ת האיציניו ,רבחמה לש וייח 17

 .ו״טקת ,הבוטנמ — — 24

 .א״ע ומ-א״ע בל :"הריש יקרפ"

 :הפוסב .תירוגלא-תילנויצר חודב ,"הריש יקרפל המדקה" :ב״ע אל-א״ע ל

 אוה יכ•..היגמה...לא ןתא תודותו ידידי ארוק ךל דיגהל יתאב הז לכ"

 םישנא תמוער1_ת]ב וינזאל 'עיגה ןעיבו ןעי תאז 'מדקהב יחור תא ריעה

 ."...םינינעה ןכות םיניבמ יתלב

 .ט״לקת ,אסיפ — — 25

 .ב״ע אי-א״ע ט :"הריש יקרפ"

 .ג״נקת ,האיציניו — — 26

 .ב״ע גכ-א״ע זט :"הריש יקרפ"

 םע בקעי תיב רודיס ךותמ א״ח^ לא תיב ןימלפ ,(ץ״בעי) ןדמא יבצ ןב בקעי 27

 .ה״קת ,אנוטלא .[ושוריפ

 ילבק-ילובסס שוריפ םע ,רקובה תגהנה רחאל ,הריש קרפ :ב״ע חנ-א״ע במ

 .ךורא

 חא םג םיללוכה ,ותמדקה ירבדב ומצע ץ״בעי דיעמש יפכ ,ךורע חסונ

 .תיתפצה הלבקה לש השיפתה

 ,א״מרת ,גרבמל ;ג״כרת ,גרבמל ן 1 359 ץעראק ןח״עקת ,ץעראק — — 28־39
 א1 7

 .ןלהל 48 ׳םמ םג האר ־.תורחא תורודהמ 8 דועו

 רתוי הז" :ב״פש ךרעל ,סופד ול םדקש ,הארנ ם״איר לש ותמדקה פ״ע (17
 ,שטיוואביל ש״נ 'ר ."...תוצוח ינפ לע יתחלשו יתרבח הנש םירשעמ

 .123-121 ,א״סרת ,קראיונ ,אנידומ הירא הדוהי 'ר

 םשור 268-265 'ע ,(א״כשת) ג תשרא ,ןידמע בקעי יבר יבתכ ,לאפר ׳י (א17
 .תורודהמ 8 קר
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 .ח״מקח ,ונרוויל .הרשי ךרד ,םילשורימ םהרבא ןב ןבואר 40

 .הלבקה ד״ע תוגהנה

 .[הריש קרפ=] "הרישה רעש" :ב״ע םנ-ב״ע זנ

 .םיקוספ ופוסב .רוציקב תוחפסנה ,םיאשונל קלוחמ

 ."הריש קרפ רמול השעמ ישנאו םידיסח גהנמ" :ושארב

 ,ןישאטארק .הריש קרפ שרדמ לע...רואיב ;םיננר ףנכ ,אירול לדנוז ךונח 41

 .ב״רת

 .ובלא י״ר לש תירסומ-תירוגילאה ותשיפת לע םסובמה ךורא ינשרד שוריפ

 יאלוזא א״ר פ״ע תילבקה תיגולולגנאה השיפתה תא ריכזמ המדקהב

 ."תורתסנב קסע ונל ןיא" ךא ,ץ״בעיו

 ב^7ןם"רת ,הנליו ־1^7ןט״מרת ,השרו] ;1859 ,גרובסערפ — — 42-45

 . [גו7ח"0רת אנליו ו

 ,ונרוויל .םידרפס ק״ק גהנמכ הנשה לכ לש לוחה ימיל הלפת רדס ןדבוע תיב 46

 .ג״רת

 .תירחש תליפת ףוסב .הריש קרפ :ב״ע וכק-א״ע הכק

 .ח״כרת ,םייהלעדער .לארשי תדובע רודס ,[רב]בד ףסוי הירא ןב קחצי 47

 .[תובר תורודהמ דועו]

 .תודמעמה רדס רחאל ."הריש קרפ" :552-547 'ע

 םשמ תורעהה ףא וב וקתעוהו ,ב״נת םדרטשמא סופד לע ססבתמ חסונה

 תא ןיימו טסקטה תא ךרע רעב .(ז״טת מ״דפפ סופדב ,רומאכ ,ןרוקמש)

 .תודחא תויתרוקיב תורעה ריעמ ותמדקהב .רתוי יתטיש ןוימ םיארבנה

 .םתוירוקמב קפס ליטהש יפל ,תוחפסנהו םישרדמה תא טימשה

 .ל״רת ,אנליוו .םייחה ריש ,ץישביל רב בד 48

 .ץ״בעי שוריפ תא םג ללוכ ,ש״פ לע ינשרד שוריפ

 .ד״לרת — — — 49

 םירישב תידוהי ןושלל םגרותמ הריש קרפ ,(םירפס רכומ ילדנמ) ץיומרבא י״ש 50

 .1875 ,רימאטיז .םעט בוס שוריפ םעו...החיתפ םע...םילוקשו םיזורח

 הכורא הזרפרפ םע ש״פ ,וחורל תורוקמו ש״פ לע תיתרוקיב המדקה ללוכ

 .תורעהו שידייב

 .ג״מרת ,םילשורי .העושיל יל ,יולה קחצי ןב העושי 51

 .םישודיח

 .שרדה ד״ע שוריפ .יקלח טסקט ."הריש קרפ לע 'יפ" :א״ע דכק-ב״ע אכק

 לע םישוריפ ינש...םייח תפסות םע הריש קרפ סרטנוק ,ןהכה היעשי םייח 52

 .ו״מרת ,ןילבול .הריש קרפ

 .םימשה רעש רודיסמ קתעה - טסקטה

 .םיעודיה םישורפה ךותמ םיטוקיל - רחאהו רבחמה לשמ דחאה שוריפה

 .הלבקה ד״ע

 .וכרעב ,ז״טשת-א״ישת ,ביבא לת ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ ד״ח פ״ע (ב17
 .האבה הרעהה םג האר

 ...[גרבדירפ פ״ע ,ט"מרת=] אשראוובו...תונוש םימעפ ספדנ" :רעשב (ג17
 .תפסונ הרודהמ תמייק ,ונייה - "תישש האצוה



 - וסו

 .ט״מרת ,םילשורי .םימשהו ץראה תרמז ,רבו רזעילא יכדרמ 53

 .היילשה רודיסבו ץ״בעי ישוריפב שמתשמ .שרדה ךרדב ש״פ לע שוריפ

 .ן״רת ,אנליוו .השמ רישי ,יקסנירוסאז ןמלז המלש 54

 .תיטקאדיד הסיפת .לופלפהו שרדה ד״ע ש״פ לע ךורא רואיב

 .ט״מרת ,אנליוו .רישב קרפ שוריפ םע הריש קרפ ,[ןלפק] ןימינב לאיחי 55

 .ט״יבמה ׳יפ לע ססבתמ .ינשרד רואיב

 שורדה ד״ע םעפ...הריס קרפ לע רואיב...םייפנכ לצלצ ,ןוזשריה הדוהי קחצי 56

 .ם״רת ,אשראוו .ןמזה חורל הלכשה ד״ע םעפו

 .תירוגילא־תיטקאדיד השיפת

 .ב״סרת ,בוקרטעיפ .ךורב תלחנ ,ןמסקילג טידנב ןורב 57

 .םישודיח

 .לופלפהו שרדה ד״ע ,ש״פ לע שוריפ :ו20-ו02 'ע

 .6ו 'םמו ,ןלהל י״הכ תמישרב 80696 םילשורי י״כ םג האר

 ,קצולס .הריש קרפ שרדמ לע דמחנ רואיב ןהנר לוק ,אריפש ןויצ ןב קחצי 58

 .ג״ערת

 .(27 'םמ) ץ״בעי יפ-לע חסונה

 .טשפה ד״ע שוריפ

 .ה״ערת ,קראיוג .םישרדמ רצוא ,ןייטשנעזייא ד״י 59

 ."הריש קרפ" :525־523 'ע

 .(47 'םמ ליעל) לארשי תדובע רדס חסונ קתעה

 .ץ״רת ,זדאל .ןועמשמ םש ,טילבדלאג הדוהי ןועמש 60

 .דוסה ד״ע ותצקמ ,טשפה ד״ע ורקיע .ש״פ לע שוריפ

 .ד״צרת ,זדול .םישוריפ השלש םע הריש קרפ ,ןמסקילג גילז סחנפ 61

 ןמטקילג ב״בו (27 'םמ) ןדמע בקעי ,(1 'םמ) ם״יבמה ישוריפ ללוכ

 .(57 ׳םמ)

 .ד״שח , [דדגב] .הריש קרפ 62

 תורודהמ] .א״סת ,איוסעד .ומחל הנמש ,אלשימרפמ קחצי ןב לישנא רשא [63]

 .[-,יפרת ,ם״סרת ,ז״נרת :תופסונ

 [ש״פ ףוגב ןייע ,תיגורפ־] דרפה תריש סרפמ ראשה ןיב .םישורד

 :ופוסב .(ב״ע טכ-א״ע חכ ש״הרל שורד) הרוהט הסג המהב תרישו

 רומגל הכזא ךכ הרוהט הסג המהבו דרפה תוריש רדסל יתיכז רשאכו"

 ינכזיו ידעב ׳ה דיכ קסוע ינא רשא הריש קרפ לכ חבשו ריש ללהה תא

 .רואל אצי אל ולשמ םלש שוריפ ."הרואל איצוהל
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 די-יבתכ .2

 טיגולטק יפ-לע ולגתנש ,ש״פ לש דיה-יבתכ תא תללוכ וז המישר
 ,ומטרפתנש י״כ תומישרו םלועה יבחרב םינושה םיפסואה לש םיספדומ 1 8

 ימואלה םירפסה תיבב םיירבעה דיה יבתכ ימולצתל ןוכמה לש םיסיטרכה גולטק
 ףסוא תקידב ךמס לעו ,סופדבש ולש םיגולטקו םילשוריב יאטיסרבינואהו 1 9

 תירבבש י״הכל ץוחמ ,י״הכ לכ .יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבבש י״הכ
 וקדבנ םרתי ;םהיתוירפסב ,םרוקמב וקדבנ םהמ םיבר .וקדבנ ,תוצעומה 20

 .םילשוריב םיירבעה י״הכ ימולצתל ןוכמבש םימליפורקימ יפ-לע 21

 םיתעל ,םיסופדה ןמ םיקתעה אלא םניאו םה םירחואמ םיבר די-יבתכ

 .םירצק םירואית ףוריצב י״הכ לכ תא תללוכ וז המישר .תונוש תופסות םע

 ושמישש ,(ויחסונ ינס לע ןושארה םופדה םג ןכ ומכ) םימודקה י״הכ ד״י

 למ טרופס רואית .רואית לכ אלל ףא ,המישרב םנמא ודקפנ ,ונתרודהמל דוסי

 .אבה קרפב דוחל ןתינ תויפרגואילאפה םהיתונוכתו םנכת

 ןמיס .דיה-יבתכ םיאצמנ ןהבש ,םירעה תומש יפ־לע הכורע המישרה

 ךא ,ש״פל םישוריפ םנה י״הכמ םידחא .קדבנ ופוג י״הכש ,ןייצמ תיבכוכ

 .דבלב טסקטה לש י״הכ ןיבל םניב דרפה ןיא המישרב

 הנאילדוב תירפס .דרופסקוא

 .(1098 ׳
 2 'י

 * 1 569 םמ *־ראואביונ) 1/11011.

 ,אבה קרפב ורואית האר .מ י "כ

 * 2 404 רא ו אביו נ) 0עע. ■£■<!<1. (1 565 ׳סמ

 ,אבה קרפב ורואית האר .ח י "כ

 * 3 495 ׳םמ ראואביונ) 1/11011. 1884) .

 ,אבה קרפב ורואית האר .ה י "כ

 * 4 613 ׳םמ ראואביונ) 0עע. 2255).

 ,אבה קרפב ורואית האר .ם י"כ

 * 5 185 'םמ ראואביונ) 1/11011. 352).

 ךייתשמ הילאש ,תיפרגואילאפה הדיחיה .םידחא םירפוס ידיב בתכנ ,ץבוק

 םיגהנמ ,שייפ ,טשפהו שרדה ד״ע בויא לע שוריפ ;תללוכ (ב192-א134) ש״פ

 ,*"תוחתפמה חתפמ ,ימנוש 'ש לצא תנכדועמהו הפיקמה היפרגוילביבה האר (18
 ,4699-4697 ,31 35-2998 ׳םמ ,הייכסת ,םילשורי

 ,א ,ןוכמב םיירבעה דיה-יבתכ ימולצת תמישר ,רגניול ש״ד - ינולא 'נ (19
 .ד״כשת ,םילשורי ,ב ,רפפוק ׳א - ינולא 'נ ןו״ישת ,םילשורי

 יתכרעש יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב םעסמ תומלתשה עסמ תרגסמב (20
 .ה״כשת תנשב הפוריא תוירפסב

 .יתדובע תונש לכב יל וטישוהש ,הרזעה לע ןוכמה ידבועל הדומ ינא (21
 וחרט רמגה יבלשל דעו ש״פ לש י״כ ירחא יישופיחל םינושארה םימיה ןמל

 ףא הנושארה הפוקתב .ןוכמל עיגהש ףסונ םוליצ לכ לע ינעידוהל
 םדוקה ולהנמל ינא הדות ריסא .י״כ תאירקב םינושארה יידעצב ינוכירדה

 .רפפוק רמלו רגניול 'פורפל ,ינולא רייד ,ןוכמה לש

 ע6ו1וכ8גג61* , ,הירפסה לש ספדומה גולטקל םיסחיהמ םי ירגוסב מירפסמה (22
 08.15810£116 0£ 15116 2661*6^ ם18ג1ו1801,1]ב 158 1נב 15116 .130(1161811 1^1 *>1*8.17■,

 .0*1ס1*<1, 1886
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 הטוהר תיזנכשא הביתכ .תונושו (זנכשא ידיסח לש רוקממ הארנכ) תוארטמיגו

 הביתכה ןיב רבעמה תפוקתל תיסופיט הביתכ) זייטה האמה לש הינשה תיצחמה ןמ

 .(תלגועמ הטוהר הביתכל תיתיווזה תינברה

 .הריש קרפ :א185-ב183

 סופדל ירמגל טעמכ ההז וחסונ .תוחפסנהו םישרדמה ילב ,הקולח אלל

 ול רחואמה ,(7 'םמ ,םיסופדה לש היפרגוילביבב ןייע) ז״טת מ״דפפ

 ךרוצל שומיש וב השענ אל .(ב) הצובקל ךייתשהש י״כמ קתעוה .הארנכ

 קתעוהש ןכתי יכ ,םשו הפ תודחא תורעהל ץוחמ ,תיתרוקיבה הרודהמה

 .ותקתעהבש םלובה לושירה ללגבו ,םופדה ןמ ,רתוי רחואמ

 .(1863 'םמ ראואביונ) 0עע. 740 6 *

 יכדרמ ןב קחצי ידיב טקולו קתעוה ,י״ראה תלבק רקיעב ,הלבקב ץבוק

 תיזנכשא הביתכ .ק״פל [א״ית־] ךפושה תנשב ,(א38) הנליו .אקארקמ

 .המודק הטוהר

 .הריס קרפ ;א72-א70

 היצנימטנוק לע רוריבב הרומ וחסונ .תוחפסנהו םישרדמה ילב ,הקולח אלל

 םינונמה וליכהב ,(ןלהל האר) (ב) הצובק חסונ ןיבל (א) הצובק חסונ ןיב

 הצובקמ י״כו (ק) ןושארה םופדה חסונב ורוקמש ,הארנ .םהינש לש םירתי

 .£י"הכמ רחואמ ,ז״טת מ״דפפ ,(ב) הצובק חסונ לש ןושארה םופדה] (ב)

 לודגה לשמ הליפתה רחא םויו םוי לכב ורמאי הז הליפת" :ושארב
23 

 :םידומעה ישארב םג י."לילגהו ןילבול ק״קד ד״בא ו״רנ לישעה...גלפומה
4 0 

 ."נ״ההמ ןואגהמ הלפתה רחא םוי לכב הליפת"

 .(1935 'סמ ראואביונ) 0עע. 760 7 *

 תיקלטיא הביתכ .ח״י-ז״י האמ ,הילטיא .הלבקה ד״ע תונוש תולפת

 .הטוהר

 ."הריש יקרפ" :ב30-ב27

 ,(ר) 'ב חסונ ,ןושאר סופדמ קתעה

 .(963 'סמ ראואביונ) 1^1011. 454 8 *

 .ש״פ לע םישוריפ ופוסב .שרדמו ך״נת לע םייהנפוא דוד ׳ר ישודיח

 .17 ,16 'םמ ןלהל ,םילשורי י״כ הוושה

 .(1186 'םמ ראואביונ) 0עע. 779 9 *

 יבורעו ןילישבת יבורעו הריש יקרפ ךרדה תוליפת םע וכרבו שידק רדס"
 .האנ תיזנכשא תעבורמ הביתכ .א״לקת ,זנכשא ♦ףלק ."תוריצח 25

 ."הריש יקרפ" :ב23-א17

 .תרטועמ 'םימש' תבית .עדרפצ לש האנ םושיר הדיל ,עדרפצ תרישב חתפנ

 .(ר) ןושאר סופד לש 'ב חסונל ההז וחסונב

 תעב ןילבולב מ״רו ד״בא היהש ,בקעי ןב לשה עשוהי׳רל הארנכ הנווכה (23
 .הליפתכ ש״פ רמול גהונה תא הארנכ ול םחיימ קיתעמה .י״הכ תביתכ

 ?ו״רנ לישעה ברה ונרומ (24

 .י״הכ ךיראת חנעופ אל גולטקב (25
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 תיאטיסרבינואה הירפסה .םדרטשמא
£ 0 

 .(11828 'ם ,םיירבעה יייהכ ימולצתל ןוכמב םולצ) ,2004 הנאילטנזור ףסוא 10

 ביל אדוהי ר״רהומכ ןב רפוס בקאי" ידיב בתכנ ,תודחוימ תוליפת ץבוק

 .י״שר בתכו תעבורמ הביתכ .חייעח , £?םדרםשמא} ^."ןילרעבמ שמש

 .תוינועבצ תורוטאינימ םע ,"הריש יקרפ" :ב15-א4

 סופד לש 'ב חסונל וחסונב בורק .הקולח אלל ,תוחפסנו םישרדמ אלל

 .(הז חסונ לש רתוי םירחואמ םיסופדל וא) (ר) ןושאר

 .םינונמהה לכ דצב טעמכ הרישה ירמוא לש תוריעז תורוטאינימ

 םיעדמל הימדקאה .טספדוב

28 
 ־.431 ןמפואק ףסוא 11 ג(

 האמ ,הילטיא .תולוגס ,תישעמ תלבק ,הלבקה ךרדב תודחוימ תולפת ץבוק

 .תיקלטיא הטוהר הביתכ .(א״כת ירחא) ז״י

 ."הריש יקרפ" :א128-א125

 .א״כת ,הבוטנמ סופדמ קתעה

 תינוריעה הירפסה .גרובמה

29 
 .(1586 'ם ,םיירבעה י״הכ ימולצתל ןוכמב םליפורקימ) 146 יול ףסוא 12

 תעבורמ הביתכ .ג״כת .ףד 34 .שידייב הזרפרפ םע ש״פ לש ןטק י״כ

 .ר״וצ תויתואב הזרפרפה .תיזנכשא

 הזרפרפהו ב״נת ,םדרטשמא סופד חסונ רוקמ הארנה יפכ אוה הז י״כ

 'םמ ,ליעל םיסופדה תיפרגוילביב האר ,היינשה הרודהמה לש שידייב

12, 13. 

 .(1587 'ם ,םיירבעה י״הכ ימולצתל ןוכמב םליפורקימ) 147 יול ףסוא 13

 ארפס ןתנ 'המכ א״אל ןב הדוהי 'קה" ידיב בתכנ ,תודחוימ תוליפת ץבוק

 הביתכ .א״לקת .(א25) "יולסערב ק״ק הפ ע״על ררוגתמה ל״צז םתס

 .תיזנכשא תעבורמ

 תואב תורוטאינימה .תואנ תוינועבצ תורוטאינימ סע "הריש קרפ" ושארב

 ןונגסל דאמ המוד ןנונגס .דחי םידחא הריש ירמוא תוליכמו גוס לכ שארב

 .ח״יה האמה ןמ ,היבארומב םרוקמש םירייוצמ תודגהו הליפת יצבוק

 שיש יפל ,םדוקה גרובמה י״כמ אלו) ב״נת םדרטשמא סופדמ קתעוה חסונה

 .(סופדב ומכ םיאשונל ןוימ וב

 ץוחמ ןוקיתב היהש יפל ,י״הכב ןייעל ידיב הלע אל וז הירפסב ירוקיבב (26
 ,ב ,ןוכמב םיירבעה דיה-יבתכ ימולצת תמישרב ומושיר האר .הירפסל

 ש״פ ךותמ רייוצמ דומע לש לימיסקפ .646 'םמ ,61 'ע ,ד״כשת ,םילשורי
 1. ?זג&פ, £11)1101:116 08, 30 86111;118118118, ^ע1פ1;6ע<18ם1, האר הז י״כב

 .1958, נק,£1דב

 .ז״יה האמה ףוסב ,םדרטשמאב תיזנכשאה הליהקה ידסיממ דחאכ עודי באה (27

 14. <¥613, £81!810§ <3.61• 11651*818011611 2811<18 0111־ !£1:611 1111<1 £1101161־ 111 (28
 <161־ 3151101:1161: <168 3. £011*1181111, ?1־8111:1111־1: 8.1![., 1906, ע.

431 .110 ,153. 

 .ל״נה םירפסמה ,ם״רת ,גרובמה ,םעמ שדקמ ,טדימשדלאג 'ש האר (29
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 דקיסו

 . 78. ־£..£1? נ?. 291 הנקיטו תירפס 14 *

 .ג י״כ ,אבה קרפב ורואית האר

 םיסוריפפה ףסוא .תימואלה תירפסה .הניו

 .144 רנייר גוצרהצרא ףסוא 15 *

 .ל יייכ ,אבה קרפב ורואית האר

 יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב .םילשורי

* 6 1 714^4 .(£61. 
 דוד ׳רל שרדמו ארמג ,הרותה לע םישורדו םישודיח טוקלי ;,ידוד די"

 .תיזנכשא הטוהר הביתכ .ג״סת ,זנכשא .ישש קלח ,םייהנפוא

 י״הכ ךותב םירזופמ ־30לופלפהו שרדה דע ש״פ ינונמה לע םירואיב

 ,ב-א 154 ,ב135-ב134 ,א109-ב105 ,ב103-א100 ,ב26-א24 :םידומעב

 ,ב246-ב244 ,ב239־א238 ,א185-ב181 ,א178-א167 ,ב161-ב160

 .ב273־א269 ,א257-א255

* 17 40843 .?1161. 

 .ח״י האמ ,זנכשא .ל״נל ם״שה תותכסמו ך״נת לע םישודיח ,"דודל די"

 .תיזנכשא הטוהר הביתכ

 .םדוקה ןמ הנוש .ש״פ לע שוריפ :א197-א193

* 18 80420 .?31.261 

 הביתכ .ט״י-ח״י האמ .ןמיתמ ,הלבקה ד״ע ןקלח ,תונוש תוליפת ץבוק

 .תינמית

 .הריש קרפ :א64-ב55

 ןוזיא ,יכנוא ,חיסט ןוגכ) םיעודי יתלבה תומשה ילעב הריש ירמוא

 .וטמשוה (םיסופדה תואסרגב

* 19 696 80 .?5161 .32 

 הביתכ .[?ב״סרח ינפל] .ןמסקילג םדנעב ךורב ׳רל ש״פ לע רואיב

 .תיזנכשא הטוהר

 57 'ספ) ב״סרת ,בוקרטעיפ ,ךורב תלחנ ׳םב ספדנש ושוריפמ הנוש רדסב

 ובש ,סופדל םדוק םתסה ןמ .ףארגוטוא הארנכ .(םיסופדה היפרגוילביבב

 .שדחמ שוריפה ךרענ

* 20 803801 .?261. 

 גפ״י-ח״י האמ ,[וקורמ] .הקירפא ןופצמ תוישעמו םינומזפ ,םיטויפ טוקלי

 .תידרפס תינבר הביתכ

 ."הריש יקרפ" :א166-ב159

 .ןלהל 39 'םמ םג האר

 דה וא תילבק הקילובמס לכ ןיא ורואיבב ךא ,היה לבוקמ א״דרש ,ןייוצי (30
 .ש״פ לש תילבקה השיפתל

 םירפסה תיבב םיאצמנה םיירבעה דיה־־יבתכ תמישר ,לאוי ׳י םג האר (31
 .333 'םמ ,ד״צרת ,םלשורי ,םלשוריב ימאלה

 .355 ׳םמ ,ש״ע (32
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 .צ61ג. 803851 21 *

 ,הקירפא־ןופצ .הלבקה ד״ע ;"םינוקיתהו תוליפתה רדסב...דעמ להא רצח"

 .תידרפס תינבר הביתכ .ח״י האמ

 הליפת ופוסב ,י״ראה תלבק חורב המדקה ושארב ."הריש קרפ" :א30-ב26

 .לסיו םייח ׳ר חורב לוגלג יניינעב ש״פל ךשמהה תדחוימ

 .צ©*). 804245 22 ¥

 •תידרפס הסוהר הביתכ ,ם״י האמ ,הקירפא־ןופצ .םיטוקיל סקנפ

 ."הריש יקרפ" ללוכ

 .םיסופדה דחאמ קתעה

 ז ודנ ול

 יטירבה ןואיזומה

 .(678 'סמ חוילוגרמ) 16^1 23 *

 .ו י״כ ,אבה קרפב ורואית האר

 .(1047 רטסג) 0ע. 12236 24 *

 .תודועתו םינוש םינטק י״כ ,םידדוב םיפד ףסוא

 .[הריש קרפ] :ב20-א18

 .די-תביתכב םיצבשוממ םיפד ינשו ספדומ דחא ףד ללוכ

 :עוטקה 'א דומעב .ךותח רעש לש ןותחת קלח אלא וניא ספדומה ףדה

 סופדב ןאנליוו ;י״נ אנוואקמ ןהכה םייח...ןב קחצי ינממ דחי ורבוח"

 תנש ןעגיובנ ילעניצאק ל״צז והילא םוחנ 'ר ברהב י״נ יבצ םהרבא 'ר

 ."ק״פל [ג״מרת=] קדצב ובוט קחצי ירבד

 ש״פ שרדמ לע ׳יפ ,ריש ילכב ןיבמ (1)" :ךותחה רעשה לש ינשה רבעב

 םישרדמב רבכ םירכזנ םידחא םיריש ,ונב המלשו ךלמה דודל דחוימה
 ם״במרו ג״סר ימיב ידנאוואה ןימינב ורבד וילעו ,רהוזו טוקליו 33

34 . 
 'בומה) ד״יר ׳ותו םירקע והורכזו בעוש י״רהמ בויאל ן״במר נ״ומב

 ׳י ש
 שרופמ וילע שיו 'וכ וב לכ ג .לודגה חקור (אינתו טקלה ילבש ש״ארב

 36."...ה״ק תנשמ י״כ

 שרדמ 'יהו ,ונינברו ונימכח יניעב רקיה ש״פ [יתוארב :ל״צ} ותוארב"

 ...חכשנו והועדי אל הרותה ישפותו ,המ דע תעד ילבמ םיגהמה ץראה ימעל

 ,רישהו רשה דחיו רפסמו רדסב הנושמ א״כ חםונ(א ,תובס 'ד ינפמ

 'ישרפמה(ג עבטה ימכחו ל״זר 'סב םה ימ םיררושמה םש ונינומדקמ םלענ(ב

 ,הרישו ררושמ לכ לעש ל״ז רמאמ לכ ץבקל סונכ תע ושידקה אלו םדי הרצק

 תמכחב•..ררושמ לכ עבט תעדל תושורדה םיעדמו תומכח ושרד אל םינפל(ד

 ,'ינמרג תונידמ לכב ירבעב ינאו...איגאלאאצ קינאטאב אקיזיפ אקיטפא

 ,םיחורי ןב ןומלסל ,רחא יארקל ןווכתנ םתסה ןמ .וז הנעט יל הרשאתנ אל (33
 .א אובמב ןייע

 .א אובמב וללה םינוידה לכ האר (34

 השיפתה םהב תחוור ךא ,חקורה יבתכב ש״פל רישי ןויצ ונאצמ אל (35
 .1 ףיעס ,ב קרפ ,א אובמב ןייע ,הללכב תיגולולגנאה

 יפכ ,(ז י״כ ,אבה קרפב ורואית האר) ז״ק תנשמ ןכנימ י״כל הנווכה (36
 .ל״נה ןכנימ י״כ תואסרג םג ללוכה ,י״הכבש תואסרגה טקלמ רווחתמש
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 ולעש דע ש״פ ישרפמ לכו םיקיתע י״כ יתאצמו יתעגי...'ם תורצוא יתרקב

 ילש ש״פו...'א לכ תעדל ןוכנ רדסב יתכרעו ,תונושמ תואחסונ ו״ס יל

 בל יל ןתנ 'הו...םירודסב ספדנה ןמ לפכ םה תורישהו םיררושמה רפסמ
 % ׳

 ןתי ימ...םימכח והורשאיו םינואגו םילודג ואר...ושרפלו ןיבהל ןיבמ

 ."...ודובכל םופדה חבזמ לע ובירקהל...םיריבגה דחא בדנתיו

 םימדוקה םיקלחה וספדנ אלש יפכ ,םלועמ הארנכ ספדוה אל םסקטהו שוריפה

 ,"ריש ילכב ןיבמ״ל ירהש) ול רבעמש טורפבו ספדומה רעשב םילולכ ויהש

 ופסונ תאז תמועל .וכתחנש (םירתא טיקלת 'ה ומדק ו״יו ןויצב ןמוסמה

 םירבחמל ינייפא רבדה .ש״פ טסקט לש די תביתכב םיפד 2 ךותחה רעשל

 ויה וללה .םהירוביח תספדה ןממל ולכי אלש ,ט״יה האמב הפוריא חרזמב

 וא ,י״הכל ףוריצב םידחא םיקתוע ץיפהלו ,דבלב רעשה תא סיפדהל םיגהונ

 יפכ ,י״הכ תספדה תא ןממל ררועתי אוהש לכ בידנש הוקתב ,ונממ קלחל

 .רעשל רבעמ וירבד תא ומצע רבחמה םתוחש

 הרודהמל אוה ךרע-רסח יכ םא ,רתויב ןיינעמ די-תביתכבש טסקטה

 קחצי לש ותשיג יכ ,ררבתמ תספדומה המדקהה ןמ רבכ .ונלש תיתרוקיבה

 ירהש ,ןהילאמ תונבומה היתולבגמ םע ,הדוסיב "תיעדמ" םצעב איה ןהכה

 תוברה ויתואחסונ תא ףסא ןכו ,ש״פ לע תויודעו תורוקמ אוה ריכזמ

 .י״כמ ףאו □יסופדמ

 לכ תואחסונ תא ריכהש ,ךכ לע המאב הרומ טסקטה לש י״הכב ןויע ,ןכא

 ,םירחא י״כ ףא ילואו (ז ,ד י״כ) ןכנימ י״כ ינש ,םינושארה םיסופדה

 תואחסונה לכ תא טקלל התיה רידהמה תרטמ .םויכ ונידיב םייוצמ םניאש

 םיישרדמ תורוקמ לע ףא חספ אל ךכ לשבו ,תיתרוקיב הכירע אלל תואסרגהו

 תואסרג לע ןכו ,(רהוזה םג םהיניב) םיארבנה תריש שרופמה םניינעש

 טסקט ביכרה וז הרוצב .םינונמהל רשק אלל ,תורוקמב םייחה-ילעב תומש

 םוקמה יארמ ינויצ רדעה ללגב רקיעב) ךרע רסח ,יתוכאלמ יטקלקא

 ירמוא לש ןה תואחסונה יפוליח לכ תא גיצמה ,ןיינעמ ךא ,(תורוקמהו

 ,םיבר םיסופדב שמתשהש יפל .הז דיל הז תורישה יחסונ לש ןהו הרישה

 .תואסרג לס ןמואי-אל רפסמ ותרודהמ הליכמ ,תומשה תא רומאכ ושבישש

 ןיינע ררועל ךא התיה ותילכת ירהש ,דבלב תרצוקמ הרוצב קתעוה י״הכ

 .ץרמנ רוציקב םיאבומה םיבותכה .שוריפה םע ,ולוכ רוביחה תספדהב

 .םהיתורתוכב קר - תוחפסנהו םישרדמה

 שרדמה תיבו זידה תיב

 ץבוק .(4807 'ם ,םיירבעה י״הכ ימולצתל ןוכמה םליפורקימ) ־*^146 'םמ 25

 .תיזנכשא הטוהר הביתכ .ח״לת ירחא ,זנכשא .ןטק

 .ס״פ ללוכ

 מ6וג1נ8.ו161• , ס0-18.1ס§גג6 0£ 1116 116ונ1־6ז\ז 1188 111 1116 <16^8* 0ס116§6,(37
 .0ג1־סע(1, 1886, ע. 146, 110. 146/6

 .('גלוק םו׳ג אלו ןידה תיב גולטק אלא אוה ןיא)
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 'גלוק סו׳ג

 ׳ג ס
 "״.248 ירויפיטנומ 26 *

 םהיניב ,םייודיוו תושקב ,תודחוימ תוליפת לש (דאמ הנטק תינבתב) ץבוק

 הטוהר הביתכ .ח״י-ז״י האמ ,הילטיא .האופ םוהנלו ונאפמ ע״מרל

 .תיקלטיא

 .הריש קרפ :ב133-ב120

 .ןושארה סופדל ההז

* * * 

39 
 .1965 ףרוח ,ןודנולב הריכמל עצוהש י״כ 27 *

 ,זנכשא .ףלק .שידייב הזרפרפו תוינועבצ תורוטאינימ םע הריש קרפ

 .םיאנ םייזנכשא י״שר בתכו תעבורמ הביתכ .ח״י האמ

 ןונגסב ,חסונב (13 'סמ ,ליעל) 147 יול ,גרובמה י״כל דאמ המוד

 .ןהיחומוקמבו תורוטאינימה

 תיאטיסרבינואה הירפסה ♦ןדייל

 .^81־11. 24 28

 .פ י״כ ,אבה קרפב ורואית האר

 ןושש ףסוא .תרו ו ,יצל

 40.22 'סמ 29 *

 ."ק״פל ז״עת...הריש יקרפו הנבלה תכרבו ש״מ רדסו תורימז םע תבש ינוקת"

 .םיטושיקו םירויצ .תיזנכשא תעבורמ הביתכ .זנכשא .ףלק

 ."הריש קרפ" :165-151 ׳ע

 רמוא לכ דיל תונטק תוינועבצ תורוטאינימ םע תומודא תורגסמב טסקטה

 .ח״עת תנשב בתכנש םדרטשמא י״כ הוושה .הריש

 .ב״נת םדרטשמא סופדל בורק טסקטה חסונ

 41.365 "םמ 30 *

 .תיקריע תעבורמ הביתכ .י׳כ-ט״י האמ ,דדגב ,[הריש קרפ}

 ."םוי לכל תונברק" :ושארב

 .(46 'םמ ,ליעל םיסופדה תיפרגוילביב האר) דבוע תיב רודיסמ קתעוה

 211־8011^61(1, 1)630מ11>־£17■© גולטקבש י״הכ רואיתב רכזנ וניא ש״פ (38
 08־£81ס§ט.6 0£ ■£116 *{©!)!,©ו// ¥88 0£ ־£116 ¥0ז1־£1£101•© 1ו11מר6ע7*

 .1)011(1011, 1905, ע. 81

 להנמ ,רסוונזור ר״דל הדומ ינא .יטירבה ןואיזומל הריכמל עצוה (39
 יל עודי אל .הברה ותובידאב י״הכ תא יל הארהש ,תידוהיה הקלחמה

 ילבמ ןואיזומב ןיידע היה 1965 טסוגוא דע .ולרוג המ העש יפל
 .ותשיכר לע טלחויש

 1).3. 38.830011, דוד להא ( ש261 1)8־ע1<1 ) ,גולטקב ורואית האר (40
 ע©3©1*1ע־£1ע■© 08־£8,1ס§וג© 0£ ־£116 26131־6^ 8נב<1 3811181־!־£8,11
 מ1811יט.8©1*1]כי£8 111 ־£26 38830011 11 131־81•$?־, 1, 1!011(1011, 1932, ע. 221,

 .229 'ע ,םש ,גולטקב ורואית האר (41
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 42.564 ׳םמ 31 *

 .תיחרזמ תעבורמ הביתכ .ח״י האמ .הלבקב םבור ,םיטוקיל

 .הריש קרפ :145-139 'ע

 .םינונמהה לש דבלב יקלח ףסוא

 .המישרה ףוסב ןלהל האר - הווקסומ

 ונלימ

 ־ . £ 158 811!). הנאיזורבמא 32 * 43

 הביתכ .ז״י האמ ,הילטיא ."הנשה לכמ ןיפסוממו ןידימתמ הדובע רדס"

 .תיקלטיא הטוהר

 ,ש״פו תודמעמ רדס ,הדובעה רדס :ללוכ

 ."הריש יקרפ" :א57-א52

 .(ר) ׳ב חסונ ,ןושאר סופדל ההז

 תיראוואבה הנידמה תירפס .ןכנימ

 00(1. צ6ןנע. 222 [רד י י נשנ י י טש] 33 *

 .ד י״כ ,אבה קרפב ורואית האר

 00(1. 11651*. 239 [רד י י נשנ י יטש^ 34 *

 .ז י״כ ,אבה קרפב ורואית האר

 רסס׳צנמ

 .315 רטסג ,םדגלייר ןו׳ג 35 *

 םירפוס ידיב חרזמב בתכנ .תועימקו תולוגס םג ללוכ ,האופרב ובור ,ץבוק

 .תויחרזמ תוידרפס תוינבר תוביתכ .ז״י ,ז״ט תואמ .םידחא

 .ףוס - £ןפג] ,הריש-קרפמ עטק :א89-א88

 .ז״טה האמה ןמ הארנכ ,םיטלוב םייחרזמ רכיה ינמיס אלל ,תידרפס הביתכה

 .הלבקב םג ,םיפסונ םידחא םיעטק ובתכנ די התואב

 ךא ,אל דאמ בורק ,(א)ל ךייש וחסונב .םיסופדהמ אלו י״כמ קתעוה

 רחואמ אצאצ הארנכ הז יפלו ,(׳ליסח׳ תחת) ׳ליפה' האיגשב על ףתוש

 .(א) לס םירתיה םינונמהה וב ופסונש ,ויתובא לס וא ,ולס

 קרוי-וינ

44 
 . ^5111 £114 2485 רלדא ףסוא ,םינברל סרדמ תיב 36

 .ט״י האמ ?הקירפא ןופצ .(הלחתהב רסח) "הריש יקרפ" שארמ ןטק עטק

 .תעבורמ הביתכ

 .םינטק םיפד 2

 .ןמיתמ ואצומ דיה-בתכש יל הארנ אל .522 ׳ע ,םש ,גולטקב ורואית האר (42

 0. 26מנב11611116נ?, 00(11068 116ןגע81101 6/51101116066 גולטקב לולכ וניא (43
 תמישרב ורואית האר . ^ונעס818118,6 <16 301י11> ־61, £101־6נב118,6 , 1933

 ד תשרא ,׳הנאיזורבמא׳ב םיפסונ םיירבע י״כ ,רפפוק ׳א-ינולא ׳נ
 .20 'םמ ,(ו״כשת)

 [£.11. ^<1161^, 08,18,10§ט.6 01 366ע6\ויז 1118נבו13 01־1]? 63 0£ 1116 00116 011011 (44
 הדומ .01 £11ן:8ג1 10,1118,11 ^.4161*, 08ע1ןנ1,1<1§6, 1921, ע. 41, 110. 2485

 םימוליצ יל חולשל ובוטב ליאוהש ,ד״מהיב ןרפס ,רצלמש 'מ רמל ינא
 .הז י״כמ
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 סירפ

 .!£61). 646 תימואלה הירפסמ 37 *

 .ב י״כ ,אבה קרפב ורואית האר

 המרפ

 .(327 יסור-הד) 2785 הניטלפ תירפס 38 *

 .א י״כ ,אבה קרפב ורואית האר

 [ןגהנפוק]

 .3 'םמ יקסינלוגרמ ףסוא 39 *

 תעבורמ הביתכ •הבע ףלק .א״לקת ינפל ,[?ןגהנפוק] •הריש קרפ

 .תוינועבצ תורוטאינימ םע •י״שר בתכו

 .(ליעל 10 'םמ) םדרטשמא יייכל המוד

 רכלעמ ןושמש...הייה םעמ...הנתמב יל ןתנ הריש קרפ הז" :םילעב ינויצ

 רעב רכששי ר״רהומ ןב יתבש...בתוכה ינא ק״פל אלקת...ןיגאהנפאק ו״צי

 ...א״אל ןב שריה" ."א״עי ןיגהנפאק ק״קד...ןייד דעל ריאי ורנ רזייפ

 תנש ילש הוצמ רבה םויב מ״ואא תאמ...הנתמב יל הנתנ" ן״לימאה יכדרמ

 .ח״ירת תנשב ןורחאה לש ונבל הנתמב ןתינ ףוסבל ."א״סקת

 ,םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבל הנורחאל רבעוה י״הכ

 .804295 היירפסב ונמיס .יקסנילוגרמ רמ תנתמכ

 'גד ירבמק

 4ף
 .110 'גלוק יטינירט

 .ח״י האמ ,הקירפא־ןופצ .רציואוחופ ביל הדוהיל א״ח ,םימכח ירבד ׳ם

 .תידרפס תינבר הביתכ

 'םמ ,ליעל ,םיסופדה תיפרגוילביב האר) ובש ש״פ לע ב״נת סופד קתעה

14). 

 .1-5 צ17/1(^.) תיאטיסרבינואה הירפסה

 .כ י״כ ,אבה קרפב ורואית האר

 .1-8 1£5 178/1 תיאטיסרבינואה הירפסה

 .ע י״כ ,אבה קרפב ורואית האר

 ואצמנ אל וא וקדבנ אלש י״ב

 ןינל תיירפס .הווקסומ

 46.276 גרובצניג ףסוא 43

 .יחמק לאומש 'רל ש״פ שוריפ

 .34 ,2 'םמ הוושה

 ££. 106ש6, 081:8105116 0£ 1:116 135 1נב 1:116 1161נע6ו^ 0118,1־8,01:61־ (45
 0011601:6(1 8111 1נ6<3־11681:116(1 1:0 11־111117 0011656 1111־817■,

 .080111־1(156, 1926, 99-100, נב0. 110

 י״הכ ימולצתל ןוכמב אצמנ ונממ םוליצש ,די-תביתכב גולטקה יפ-לע (46
 ,םקז 'ש :יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב י״כל הקלחמבו םיירבעה

 .276 'םמ ,ףסוי תיב

41 * 

42 * 
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47 
 .1086 גרובצניג ףסוא 44

 .דייסת ."הריש קרפ" ללוכ ,תישעמ הלבקבו הלבקב ץבוק

 .ילוםרכ - יזנכשא רזעילא י"כ [45]

 ,הפלש ןב ארזע ידיב בתכנש ץבוק ךותב) יחמק לאומש ׳רל ש״פ שוריפ

 .(ןוית םהרבא ןב השמ ןודל ,ד״לר ,ןובסיל

 י״ע ונממ שכרנו ,םאפמ רוצ ןבא והילא המלש לש ותושרב היה י״הכ

 רחאלו 49,ילומרכ ׳א לש ותושרב היה ןכמ רחאל 48.יזנכשא רזעילא

 ־50.ונובזע לכ םע הריכמל עצוה ותריטפ

 (?) תיאטיסרבינואהו תינוריעה הירפסה .ןיימ נ"ע טרופקנרפ [46]
 .,,'דל נ״ק תנש ןיב" בתכנ ."הריש קרפ" ושארב ,ץבוק א50

 םיפסונ י"כ

 ןסיג

 הימדקאה תיירפס 47

 .צ י״כ ,אבה קרפב ורואית האר

 £31;311, 08181ס6יג6 01 116ןננש*©והז 183 עע6 362*ע־64 111 1116 יפ-לע (47
 .11888, 80״ ¥01־1, 1957, 110. 120

 תצקו" ראשה ןיב ללוכ 672 גרובצניג י״כ ,119 'םמ ,הז גולטק יפ-לע
 תא ררועש ,הז י״כ לש םליפורקימ ,"דוסה י״פע םיריש הריש 'יפ

 אל ךא ,יתשקב יפל י״הכ ימולצתל ןוכמב הנורחאל לבקתנ ,יתונרקס
 .ש״פ וב יתאצמ

 .'ב הדומע דל 'ע ,א״צרח ,םילשורי ,ןנברד יכלמ ,םיאנ-ןב ׳י האר (48
 11. 1)11163, ע62י 01*16111 £( 1849), י״ע יזנכשא י״ככ ראותו רכזנ י״הכ

 .50 'ע ,ג״ירת ,רבונה ,םימודק לחנ ,ל״נה םג האר .001. 237-8

 ^2.7 20(1856) ,םייהכריק ׳ר תמישרב ילומרכ י״כ ןיב רכזנ הנושארל (49
 רסח ל״נה דומעהש יפל ,וז המישרב ןייעל ידיב הלע אל] ע. 507

 לצא וז המישר יפ-לעו , £האבה הרעהה האר ךא ,םירפסה-תיב לש קתועב
 צ8ע־361־11116, 063011101116 461* •7114611 111 נ?02*11ג6£1, 5• 75.

 2 ר
 ׳םמ ,תוחתפמה חתפמ ,ימנוש 'ש האר - םייהכריק 'ר] גולטקב ןייע (50
 08,18.106 461*. . - 38.זחו,ו־1 ונו-1£ 1161)1,81801161י 11114 ,]1164180116 ע [238

 8ז160116נ0 11114 £811430112*111;611 8118 46111 118,0111888 468 8661... 0.8.
 םש רואיתה .08110017, ?ע8גב}ז:1111*־1; 801 1/18111, 1875, ע. 50, 110. 6

 תא םלוה ךא ,יזנכשא י״כ תא םקוד לש ורואיתל קוידב ףפוח וניא
 .ןנברד יכלמב יזנכשא י״כ רואית

 ,טרופקנרפב תינוריעה הירפסב תעכ ,רעכאבצרעמ 'א י״כ גולטק פ״ע (א50
 .117 ׳םמ ,12 'ע ,זו״מרת ,ןעכנימ ,םהרבא להא ,ץטיוואניבאר נ"ר האר
 .6.. ?1*611081121, 17111011 0818106 01 11651*6״ 01811גג8סע1ע18 פ"ע יל עדונ

 .8114 111612• 100811011, 11, 86״ ¥02*1:, 1964, ע. 349, 110. 8852
 אלא ויה אל היירפסב םיירבע י״כ ימולצתל ןוכמה חילש לש ורוקיב תעב

 -ינולא האר) םהיניב ללכנ אל ש״פ לש י״הכו רכאבצרמ ףסואמ י״כ 16
 .(52 ׳ע ,א ,'וכו תמישר ,רגניול
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 תיתרוקיבה הרודהמה תנקתהל ושמישש דיה-יבתכ רואית .ג קרפ

 ויה (םפוג םה וא) םחסונש ,ש״פ לש י״הכ השולשו םיעברא ךותמ

 י״כ ,ףסונ י״כו) הרודהמה תנקתה ךרוצל רשע-העברא ורחבנ ,ונידי-גשיהב

 תורעהבו י״הכ ןוימ ךרוצל לצונ םלוא ,הרודהמה תנקתה רחאל הלגתהש ,ןסיג

 ולא י״כ •ויחסונ ינש לע ןושארה םופדה םג םהילא ףרוצו ,(הרודהמב חסונל

 י״הכ ראש .והער לש רישי קתעה וניא םהמ דחא ףאו ,םופדה ינפל וקתעוה

 םידחא םיסופד תעפוה רחאל םלוככ םבור ,ןושארה םופדה תעפוה רחאל וקתעוה

 סופדמ םיתע ,םיסופדה ןמ וקתעוה יכ ,הרומ םהיתואסרגב ןויעהו ,םיפסונ

 ,ינשה םופדה .תברועמ הרוצב םידחא םיסופדמ םיתעו ותוהזל ןתינש ,עודי

 ךרע ול ןיא ךכיפלו ,םימודקה י״הכ לש תחא הצובקמ ורוקמ ,ז״סת מ״דפפ

 .חסונה תרוקיבל

 וקדבנ ,רתוי רחואמ ולגתנש ןסיג י״כו ןדייל י״כל ץוחמ ,י״הכ לכ

 הניחבמ םג תקדקודמ הקידב םקדבל היה ןתינ הז ןפואב .םהיתוירפסב םרוקמב

 ,םהינמזו י״הכ יאצומ לע תורוהל הייושע וז הניחב .הפיקמ תיפרגואילאפ

 תלבוקמ איהו ,ותריסמ תורוקו רוביחה ילוגלג לע וניתועידיל ףיסוהל

 .םייפוריא י״כ ירואיתב תחוורו

 הניחבמ הנממ קלח ש״פש ,הדיחי התואל קר סחייתמ רואיתה

 .דחאכ יפרגואילאפה רואיתהו ןכותה רואית יבגל רומא רבדה .תיפרגואילאפ

 םימלש די-יבתב

 א י״כ

51 
 .(327 יסור הד) 2785 ,המרפ ,הניסאלאפ תירפס י״כ

 .ףד 160 •£1289] ן׳ה ,£דרפס] ליתשק ןוא .םינוש םירוביח ץבוק

 •המודק תידרפס תינבר הביתכ .דחא ףד ושארב רסח .ומצע ינפב ךורכ

 .א156-ב155 :"הריש קרפיי

 לאומש ׳ר דובכ ןב צ״ש רפוסה * ףסוי ׳רב לאומש ינא״ :ןופולוק 52

 קרפ ומש ארקנש הז רפס יתבתכ ל״ז רפוסה ףסוי *,ר דובכ ןב ב״מ רפוסה
 םיפלא תשמח תנשב ישימח םוי אוהו תבס שדח שארב ותוא יתמייסו קלח 53

 1.5. <16-50331, !״183 0041063 1165^0.101 גולטקב ורואית האר (51
 .1נ 15110־611. 1.5. <16-50331, 53.1־1118,6, 1803, 110. 327

 ומוקמו ונמז תא םימלוה םניא םירחא י״כב ףסוי ןב לאומש םשב םירפוס (52
 .302 ןודנול ,628 דרופסקוא ,131 הניו י״כ לשמל ;ונלש רפוסה לש

 .ןמיירפ םסרפש לגוטרופמו דרפסמ םיקיתעמה תמישרב עיפומ וניא
 .2553X1^ (1910), ע. 105-112

 קפס לכ ןיא ךא ,ץבוקבש ןורחאה רוביחל קר הרואכל םחייתמ ןופולוקה (53
 .י״הכ לכ לש ורפוס אוה ובתוכש
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 תורצה ןמ ונליצי וימחרב לאהו ^ליחשק ןואב ־^£12893 הריציל ^4םישמחו

 "ןמאו ןמא הדוהיו לארשי לכ םע הריחבה תיב ןינבב ונאריו םייורש ונאש

 .(א 159)

 ןתינו ,הארנכ דבוע אל רעשה דצ .בוהצ־ןבל ועבצ ,ףלק :רמוח
 .ףלקה יריצ ןיב לקנב ןיחבהל 57

 ־^.םוח העבצ .הדיחא :ויד

 .אייכ תונוילג העברא ינב םיסרטנוקמ בכרומ ולוכ י״הכ :םיסרטנוק

 דצ לומ רעש דצ חתפימ לכב - ףלקה ידיצ לש הלבקהב רדוסמ סרטנוקה
 •רשב-רעש-רשב-רעש לש ביקע רדסב - רשב דצ לומ רשב דצ וא רעש 59

 םיללוכ ללכ-־ןרדב ^*סרטנוק ירמוש :םיסרטנוקה רדס תרימשל תומיש

 ,סרטנוקה ףוס לש םינותחתה םילושב םיבותכ .תחא הלממ רתוי

 .םתוא הצוח ילאמשה םילושה וקשכ ,בותכה חטשהמ מ״מ 15 לש קוחירב

 רוטיעב םירטועמו ,טסקטל ןלדגב תוהז תויתואב םיבותכ םירמושה

 :םהילעמ עובק

 ידימ קפס אלל ךא ,םיילושב הלעמל הטמלמ ךנואמב הפסונ 'םישמחו' תבית (54
 .ומצע רפוסה

 אוה םניינמל ליבקמה ךיראתהש ררבתמ םיינורכניס תוחול יפ-לע (55
 13. 1.811161*, £8114ןכו1011 161• 0111*011010616, האר ,15.12.1289

 .1611)216, 1916, ע. 566

 םשה .תירצונה דרפסב הראוואנ תנידמב 1711083־61110 וא 171108.3161 (56
 האר ,םוקמה ידוהיב תוקסועה וז הפוקתמ תונוטלשה לש תודועתב עיפומ

 ]?. 386נז, £16 111(1611 11נב 0111*18־6113011611 £]?8111611, 1, £61*1111, 1929,
 םג האר .ע. 45, 112, 113, 182 (319, 339, 337, 382, 420, 550)

 ותרזע לע טראנייב ריידל הדומ ינא . 36£81־84 131, ע. 371; £, ע, 112
 האר ,ש״בירה לצא רתוי רחואמ תרכזנ "ליטסקנוא" .הז םוקמ יוהיזב

 ,ץנוצ םסרפש תירבעה תורפסב םיילסנבורפהו םיידרפסה תומוקמה תמישרב
 261־630111*1£־6 £111* 116 ¥1/18 36נב8©118£־6 16 3 111(161111111)3, 1(1822), ע. 134.

 תוושל היטנה החוור זנכשאב וליאו ,דרפסמ םיירבע י״כב הייטנה וז (57
 י״כב סג הרירש וז הנחבא .רעשה דצ דוביע י״ע המוד הארמ ףלקה ידיצל

 1/10 1/1/ 8,1161158.011, £8.3 3 0 711*1 £־6\/\ז6 3611 111 11111 ־6־66181 ־66נ?4* ן י י ע ^םיירבע-אל
 םיירבע י״כ ךרוצל ףלקה תנכהש ,קפס ןיא .0־1־62, 1958, ע. 116-117

 הפוריא תוצראב תוגוהנ ויהש ,תוטישל היתוטישב התיה ההז םיניבה ימיב
 וקסע טרופקנרפ ידוהיש ,ררבתמ תונוש תודועתמ ,ןכ לע רתי .ללכב

 ,רובס ךאבנטאוו .117 ׳ע ,םש ןייע ;ו״טהו ד״יה תואמב ףלק תיישעתב
 .םידוהי-אל ךרוצל םירחא תומוקמב םג ףלק רוצייב וקסע םידוהיהש

 םייוניש םג ךא ,ןמזה ךשמב םינתשמ היעבצש ,לזרב-ויד םנמא הגהנ ברעמב (58
 0.4. 111־6011611, לשמל האר .תיפרגואילאפ הניחבמ םה ךרע-ילעב ולא
 111118 , ־611611• 00111ע081־61011 811(1 מ811וג£80־6־111*6 4, 10111011, 1937, ע. 58־61.

 ¬לע סרטנוקה רדס .םיירבע י״כב ףלקה ידיצ לש הלבקה תמייק ללכ ךרדב (59
 .תיפוריאה היפרגואילאפהמ עודיש יפכ ,הביתכ תורוסמ ףקשמ ףלקה ידיצ יפ

 אוה רשב דצ םימודק םיינווי י״כב ןושארה דומעהש ,לשמ ךרד ,לבוקמ
 £.3. £8361(1611, לשמל האר .רעש דצ םימודק םייניטל י״כבו

 301611־61£10 8113 £01* ־6116 8־611(17 0£ 1133, 0ג£סע4, 1935, ע.10
 ,דחא רפוס ידיב הילטיאב ובתכנש ,םואיזומ שיטירבב יתקדבש י״כ העבראב
 רדסו םיסרטנוקה בכרה םינש הרשע-עברא לש שרפהב ,עודיה ליצירפ םהרבא

 ,הילטיאב לבוקמכ ,תונוילג השימח לעב סרטנוק :םה םיהז ףלקה ידיצ
 גולטקב 95 'םמ) 0גי. 4705 י״כ) רשב-רעש-רשב-רעש-רשב דימת ורדסו

 ,(622 'סמ) 444. 27072 ,(621 'םמ) 444. 18692 ,(תוילוגרמ
 .( (623 'םמ) 444. 27029

 אבה דומעה תא תוחתופה םילמ וא הלמ לע הרזח :1*601811168 ן 08־6011^0ע48 (60
 ולא תוטיש ףא .(ףד ירמוש לש הרקמב דומעה וא) סרטנוקה ףוס ילושב
 תונוש תורוצבו תודחא תוטישב ןיחבהל רשפא .םוקמלו ןמזל תויסופיט

 .םיירבע י״כב
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 לש םיימינפהו םיינוציחה םילושב) ימינפו ינוציח בוקינ :סוסריש

 - בוקינה תרוצ .םיילושה יוקו תורושה טוטריש ךרוצל ^ (ףד לכ

 םיימינפו םיינוציח םיילושו תורוש .םירצ םיינוסכלא םיכתח
 ,םוח םיתעל ךא ,ללכ־ךרדב רוחש עבצב ,דאמ קד ןורפעב וטטרוש 62

 ץוחמ הבתכנ הנורחאה הרושה .דומעו דומע לכב םיבקנה רוביח י״ע

 ^.תרגסמל
 :יללכ ךרוא .דיחא הוותימב ,טוטרשל תופיפכב בתכנ טסקטה :הוותימ

 םיילוש ;ם״מ 192 :טסקטה ךרוא ןמ״מ 9 :םינוילע םיילוש ;מ״מ 235

 ;ם״מ 15 :םיימינפ םיילוש ;מ״ם 193 :יללכ בחור .מ״מ 34 :םינותחת

 :תורושה 'םמ .מ'ימ 24 :םיינוציח םיילוש ;מי'מ 154 :טסקטה בחור

 .29 םיתעל ,ללכ ךרדב 28

 םיתע תורושה ,ילאמשה םיילושהוק לע דיפקמ וניא רפוסה :הרוש

 ^.םיילושה וקמ תוגרוחו תורתי םיתעו תואלמ יתלב

 ךותב תוא לש ןוילע חוור ;ם״מ 4 :תובותכ תורוש ןיב חוור :תויתוא

 חוור ;ם״מ 3 :תוינוניב תויתוא הבוג ןמ״מ 0.5 :תנמוסמ הרוש

 ם״מ 5 :דיימל הבוג ;ם״מ 3 :תטטרושמ הרוש ךותב תוא לש ןותחת

 הרושב ם״מ 6.5 :תויתחת תויתוא הבוג ;תחאכ תימינפו הנוילע הרושב

 תוטיש .ובקונש םדוק ולפוק סרטנוקה תונוילגש ,ךכ לע דיעמש רבד (61
 ררבתמש יפכ ,י״הכ םוקמו ןמז תעיבקל םינחב ןה םג תושמשמ םיבוקינה
 ^6x6 8x6 ״6116 וירמאמ האר 1!.^. .101168 לש םיטרופמה וירקחממ

 5x10X1115, 11*81188,01510118 0£ .*11116x10821 £]1110105108־1 .*1.880 018151011
 75 (1944), ע. 71-86; 11*10^1115 3^־8156111 111 £6ש 101־^ 1188,

 1111806118216 8, 01017־16X08,151)! 8.11111 71 (1946), ע. 80-92; עע10^1115
,(1946)11111 1X1155: 1116 1נב815מןע1ג6111;8 8211 151161ע 815נב1£1082106, 8ע60־111־! 

 לופכ בוקינל הייטנ תחוור ,לשמ ךרד ,זנכשאמ םיירבע י״נב .]?. 389-403
 .םיילושב םיבקנ ירוט ינש תרוצב

 יתכתמ ןורפעב םג הפוריאב טטרשל ולחה דבלב טרח תועצמאב טוטריש רחאל (62
 םוקממ ןמז ייונישב ךא ,ךרעל ב״יה האמה עצמאמ ( 1681, !>1־01110161; )

 השענ ובש ,רתויב םודקה ךראותמה יניטנבנבה יייהכ ,לשמ ךרד .םוקמל
 106ו1ז, 1116 £611617־6111;821 ןייע ;1295 תנשמ אוה ,ןורפעב שומיש

 רבכ ןורפעב טוטרש יוצמ הינמרגב .30x151;, 02^0x1, 1914, ע. 293-4
 האר ןב״יה האמב קר אוה חוור יכ םא ,איייה האמה ןמ תודועתב

 76X8 ,50110611611182111 .0.1־11011 61116 8^31561118 161 1)1 ]נ101118151]ש, 1.615215 ,
 בר ןמז ןורפעב ושמתשה חרזמה ןמ םיירוס יייכב םלוא .1818, 1, ע. 515
 ^.£.£י £81:011, נ1נב 813־0111 0£ 48156<1 לצא י״הכ ירואית האר ;ןכל םדוק

 .57X180 1ם811־ט.8011ע158, 30815011, 1946

 הנוס גהונ .ןמזלו םוקמל ןה ףא תויסופט ןהיטרפל טוטרשה תורוצ (63
 י״כב ךתחה חא ןייצמה םיטלובה םייונישה דחא אוה ולא תונוכתב

 £.£. £61, 1נ1151נ.8£ ,ןייע ןלשמ ךרד ,ידנמרונה שוביכה רחאל םיילגנא
 £85 121 15116 062115־0X7 8£1561 ־£0X111811 016 00110.116815, 0צ£01<1, 1960, 5• 41-43.

 י״כב .הביתכה תרוסמ תא תונייצמה רפוסה תונוכת ןמ איה וז הנוכת ףא (64
 תוביתה תביחכ תרוצל וא הרושה יולימל תודחא תוטיש תועודי םיירבע

 יולימ ,האבה הלמה תלחתה י״ע יולימ :ןוגכ ,הרתיה הרושה לש תוגרוחה
 הצוויכ וא הנורחאה תואה תבחרה י״ע יולימ ,האבה הלמה תייצח י״ע

 ןיב וא ,ןוסכלאב ,ךנואמב תורתי תובית תביתכ ;הנהכו הנהכ דועו
 .דועו הטמל הלעמלמ וא הלעמל הטמלמ ,ןיטישה
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 רעסמ .מ״מ 4 ן״יע :תודחוימ תויתוא ;תחאכ תימינפו הנותחת

 .325 :תורוש 5 ךותב תויתואה

 .תורטועמ יתלב החיתפ־תובית :םיטושיק

 .תויתואה תרוש לש ןוילעה וקב הדוקנ י״ע קוסיפ :םי יפארג םינמיס

 תובת-ישאר וא םיעובק םינמיס י״ע תוטלבומ םילמו תורתוכ

 וק י״ע םינמוסמ םירוציק .תויתואה לע תודוקנ יייע תונמוסמ

 .תואל לעמ ןימיל לאמשמ רצק ןסכולמ

 ץמקו שלושמ תרוצכ ןיד״וי השולש תרוצב בותכ ^:היווה םש
 .ןהיתחתמ 66

 ףעיל ןתונ ךורב ןעייסד אנמחר ךורב :י״הכ ףוסב ^:הכרב תואחסונ

 .הברי המצע םינוא ןיאלו חכ

 םישרדמה לכ תא םג ללוכ הז י״כבס (156־־ב155 םיפד) "הריש קרפ"

 "ןמים" תומישר י״ע תוצובק עבשל םיקלוחמ םינונמהה ,םיעודיה תוחפסנהו

 .תורתוכ תניחבב ,ןהירחא םיאבה םינונמהה בכרה תא תוטרפמה ,הצובק לכ שארב

 א יפ-לע ש״פ רדס

 עדרפצהו דוד שרדמ ?ךבבל לכב רומג .1

 :םינונמה .2

 *^,תונייעמ ,תורהנ ,םימי ,םיגד ,ןתיול ,רבדמ ,ץרא ,םימש [ןמיס*]

 םיצרשבש םילא ,םיצרש

 ,לט ,םימשג ,םיקרב ,דובכ יננע ,םיבע ,םיבכוכ ,חרי ,שמש [/ןמיס']

 םנהיג ,ןדע ןג

 ,רבכע ,הדלוח ,לותח ,ברקע ,םינינת ,שחנ ,הדשבש תויח ,תודש ['ןמיס']

 הנוי ,לוגנרת

 לש תלובש ,המחר ,בובז ,תיממש ,תינונס ,ברוע ,זווא ,רוגע £׳ןמיט׳]

 םילבשה לכ ראש ,םירועש לש תלובש ,םיטח

 ,היצ ,הדשה תוקרי ,תונליאה לכ ראש ,הנאת ,חופת ,רמח ,ןפג ['ןמיס']

 יפצוי רב ,זווא ,רופצ

 תנווגמה תוגלפתהה לסב ,םיירבע י״כ יוהיזל םיבושחה םינחבה ןמ דחא (65
 ,ןייע .ןהינמזלו ןהיתומוקמל הביתכה תורוסמב הרוצה לש

 <7.2. 18ג1־£611)8,011, 8וג13 81:11:111; 6 3 £0? •£116 161;ע8€נ?81[11ב£011,1,8ב:0066<1111§3
 0£ ־6116 ^©עגס&נ! 4.08,<16111ע־ 0£ <76ו\ז1811 116368,^011, 2(1930-31),

 .ע. 39־67
 העודי המוד הרוצ .(ץמקה ןויצ אלל) 56 ׳םמ ,םש ,ךברטואל תמישר הוושה (66

 םש ךא ,הילטיאב ב״יה האמה ףוסב הארנכ בתכנש ,הנשמה לש ןמפואק י״כמ
 דרפסב בתכנש ,3233 המרפ י״כב םג ץמק אלל .ןדקנה יייע ץמקה ףסונ

 .ונלש י״הכ בתכנש הנש התואב

 ןייע ,ופוסבו י״הכ שארב תוטעמ אל תואחסונ תועודי (67
 11. 811611130111161161*, ^!,!©©גגנב^;©!! ן1ןנ61• 116 £זגנב<16 1ב61נ1,8130116ע

 די-יבתכ לע תואצרה =] £8נב(180111־1£1;611, 161ע21§, 1897, ע. 36,47-50
 ןמרבה מ״א תומלשה ס״ע ;66־64 ,51-50 ׳ע ,הייכשת ,םילשורי ,םיירבע

 .תוימוקמ תורוסמ םתסה ןמ תופקשמ ולא תואחסונ ףא .[ףוסב

 .תורישה טוריפב דקפנ ךא ,"ןמיס״ה תרתוכב קר רכזנ (68
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 ,סוס ,ליסח ,תיגורפ ,יבצ ,תיטס ,תירופצ ,ריזרז ,הדיסח ['ןמיס']

 האמט הקד המהב ,הרוהט הקד המהב

 ,ליפ ,למג ,רומח ,רוש ,האמט הסג המהב ,הרוהט הסג המהב ['ןמיס']

 (הריש ירמוא 70 כ״ה0) םיבלכ ,לעוש ,באז ,הירא

 .רזעלא ׳ר רמא ,רזעלא ׳ר רמא }קסועה לכ :תוחפסנ !היעשי ׳ר שרדמ .3

 ."הריש קרפ םלשנ" :ופוסב

 קר .הריש - [*יוכו רמוא והמ} "א ה מ" - הרישה רמוא :םינונמהה תינבת

 .םאולמב 6 א 6 תובית ובתכנ םינושארה םינונמהה תששב

 ןייוצמ בור יפ לעו ,םאולמב םיטטוצמ םיבותכה ןיא ללכ־ךרדב :טוטיצה ךרד

 ׳למ יכ" ןוגכ קוספה עצמאב תובית ורצוק םיתעל .׳וגו תבית י״ע רוציקה

 ."׳וגו הנוע הצרנ יכ 'בצ

 .דבלב םיטעמ הקתעה ישובישב ןיחבהל ןחינ ;הדיפקב קתעוה טסקטה

 .סיקייודמ םיבותכה יטוטיצ

 ב י "כ
 . צ61נבר. 646 סיראפ ,תימואלה הירפסה י״כ 69

 הדוהי ׳ר לע דסוימה יקלח שוריפ םע זנכשא גהנמכ הליפת רודיס

 ריאמ ׳רל םיגהנמו םיניד ,ב״וש ,ארוד ירעש ,אזיימרגמ רזעלא 'רו דיסחה

 .[1390] ן״ק ךרעל ,זנכשא .תודחוימ תולפתו ג״מס ,גרובנטורמ ךורב ןב

 "הריש קרפ" .הרודה תיזנכשא תינבר הביתכ .ומצע ינפב ךורכ .ףד 244

 .א242-א240 םיפד

 ךיראת תא עובקל ןתינ ךא ןופולוק ןיא הז ראופמו רדוהמ י״כב

 רוזחמ טש ללכנ .(א129-א128) וב םילולכה תוחולו תונורבע יפ-לע ותביתכ

 ןייוצמ טסקטה ךותב ךא ,ז״נקו ו״נק םינשה תוטרופמו ,[ח״סק-ט״מק] ב״ער

 .[1390] "טרפל ן״ק םידמוע ונא ןיידע" :(ב128) שוריפב

 .םידדצה עבצב לדבה ןיא .וידדצ ינשמ דבוע ,ןבנבל ףלק :רמוח

 .םיטעמ םיאלטו םירוח

 -תובית) םיטושיק ךרוצל .םוח העבצ ,הדיחא וידב בותכ טסקטה :ו יד

 .הבוהצו הלוחכ ,המודא וידב ףא רפוסה שמתשה (םילאיציניאו החיתפ

 ןתינ אל .תונוילג העברא ינב םיסרטנוק לש דיחא בכרה :סיסרטנוק

 .ףלקה ידיצ ןיב ןיחבהל

 (םילמ יתש וא הלמ) םיסרטנוק-ירמוש :םיסרטנוק רדס תרימשל תוטיש

 .םירטועמ

 וידמ רתוי הריהב וידב תורושה טוטרשו םיילושב בוקינ :טוטרש

 הנורחאה הרושה .םיילושב םישוריפה ךרוצל סג ,בכרומ טוטרש .טסקטה

 .תרגסמה ךותב

 ן}/[־11נ110-ע6ע6מ.ןנ0וג1־§-20־1;6מ.ןנ61,83 > 08,1; 8.108116 8 163 גולטקב ו רואיתל האר (69
 טב&נבגגס 01*11; 8 116ןנע6וגצ 61; 3סננב8.1*11;8.1113 16 18, £1151101:116 9116

 ש"פ לע .םיקויד-י אב הקולה 1ננבע6נ?18.16 , £?81*183, 1866, 110. 646
 .(!ןבומכ י״הכ תביתכ רחאל יחש) ט״יבמה שוריפ םע אוה וליאכ םש רמאנ
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 ךרוא ןמ״מ 38 :םינוילע םיילוש ;מ"מ 303 :יללכ ךרוא :הווחימ

 *מ״מ 217 :יללכ בחור .מ״מ 65 :םינותחת םיילוש ןס״מ 200 :טסקטה

 ןמ״מ 13 :חוור ןמ״מ 64 :״יא הדומע ןמ״מ 23 :םיימינפ םיילוש

 .35 :תורושה 'ספ .מ״מ 52 :םיינוציח םיילוש ןמיימ 63 :"ב הדומע

 ,האבה הלמה תלחתה י״ע יולימ ,יפרג יולימ .תואלמ תורוש :הרוש

 ,הרובש תוא י״ע יולימ

 תויתוא הבוג ןמ״מ 3 :תובותכה תורושה ןיב חוור :תויתוא

 :תויתחת תויתוא הבוג ןמ״מ 6 :דיימל הבוג ןמ״מ 3 :תוינוניב

 .מ"מ 5־6

 דוקינה ויד עבצ .ינרבט ןותחת דוקינ :(תוליפתה קלחב) דוקינ

 .המודא וידב תובותכ תוביתב םג טסקטה עבצל ההז

 :יינועבצ החיתפ תוביתו תואל ץוחמ םירטועמ םילאיציניא :םיטושיק

 .סומלוקב םיילוש ירוטיע םג םשו הפ .םיבהזומ םהמ

 •םייליע םינסכולמ םיווק ינש :קספה תורוצ :םייפארג םינמיס

 ןומיס ןתואל לעמ יתשק וק :םירוציק ןומיס ן תואקספ ינומיס

 .תואל לעמ ןסכולמ וק :תייר

 המודה ,ןהילעמ תשוקמ וקו ןיד״וי יחש) :היווה םש תרוצ
 .(שלושמ ןיעכ רצויו ד״ויל םיתעל 70

 :םירוביח ףוסב .ןיא :ופוסבו רוביחה וא י״הכ שארב הכרב תואחסונ

 ."קילס"

 1)0111111100 :םייקלטיא םירוזנצ תומיתח ופוסב :י״הכ ילוגלג

 ?2. £10. 1)0111111100 ס&נכעס־&־&ס 1617 (?) 7^11*0801111111; £110 1595

 םיקוספו תודחוימ תוליפת ףסוא ןיב קתעוה (א242־א240) "הריש קרפ"

 ונבר רדס" ,(א237) "םיקוספ םיעבש" םש וקתעוה ראשה ןיב .תונוש תולוגסכ

 וליא" ,(א238-ב237) רוצנ יהלא ףוסב םרמואל ןוצר יהי תולפת - "דיסחה

 העבש םתוא רופא שרופמה םסל שאר םהו ןונב 'יפייסו ןונב ןיליחתמ םיקוספה

 י״הכ לש הז קלח םגש ןכתי .(ב240-ב239) "ער לכמ לצנתו םוי לכב 'ימעפ

 לש ורקיע םהש ,תוליפתה ישוריפ ומכ זנכשא תודיסח לש התשרומ ןמיסב דמוע

 .ובש םיגהנמהו ,י״הכ

 םינונמהה .םיעודיה תוחפסנהו םישרדמה לכ תא םג ללוכ טסקטה

 .הרישה ירמוא תא תונומה תורתוכ י״ע תוצובק ששל םיקלוחמ

 ,טסקטה ףוגב םיטרופמ םהינונמהש ,םידחא הריש־ירמוא תרתוכב וטמשנ םימעפל

 .טסקטה ףוגב לאיציניא י״ע םיטלבומ רישה ירמוא תומשמ קלח

 .15 'םמ ךאברטואל תמישר הוושה (70

 ןייע ,םירוזנצ תדעו שארב האוטנמב וז הנשב לעפ הז רוזנצ (71
 1/\[. נ?0עע61•, 1116 0611801*31111) 0£ 1161נ1*6^ ונ001ש8, מ6ו\ז ¥01*^, 1899,

 .ע. 61, 77-78, 140־142 ( 65)

 ,ש״ע .1619-1617 וא 1616 םינשב האוטנמב אוה ףא לעפ הז רוזנצ (72
 .(142 ׳ע ,82 ףיעס דומיב) 143־142 ,101 ,100 ׳ע
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 ב י5-לע ש"פ רדס

 ךלמה דוד ;ךבבל לכב רומג•..תילגרמ .1

 רדסכ הרדסו ,תורתוכב וטמשנש תוריס םג תללוכ וז המישר) םינונמה .2

 :(טסקטה

 *תורהנ ,תונייעמ ,םימי ,םיגד ,ןתיול ,רבדמ ,ץרא ,םימש [תרתוכ]

 םילא ,םיצרש

 ,םימשג ,םיקרב ,דובכ יננע ,םיבע ,חור ,םיבכוכ ,חרי ,שמש [תרתוכ]

 ןדע ןג ,תחש ,םנהיג

 ,הלמנ ,לותח ,רבכע ,הדלוח ,ברקע ,שחנ ,תודשבש תויח ,תודש [תרתוכ]

 הנוי ,לוגנרת ,הרות

 לש תלוביש ,המחר ,בובז ,תיממס ,רשנ ,ברוע ,ןמוא ,רוגע [תרתוכ]

 רעיה יצע לכ ,םילבשה [!] רעש ,םירועש לש תלוביש ,ןיטיח

 ,הדיסח ,הפנא ,זווא ,רורד רופיצ ,הייצ ,תונליאה לכ ,רמת [תרתוכ]

 יבצ ,[םיסווט ;תרתוכ] םיסט ,תרופיצ ,ריזרז ,ליפ ,דוגרפ

 הקד המהב ,הרוהט הקד המהב ,האמט הסג המהב ,הרוהט הסג המהב [תרתוכ]

 בלכ ,לעוש ,בוד ,באז ,הירא ,למג ,סוס ,רומח ,האמט

 .(הריס ירמוא 68 כ"ה0)

 ,רזעלא 'ר רמא ,רמואה לכ רמוא ריאמ ׳ר אינת ;תוחפסנ ןהיעסי סרדמ .3

 רמוא לודגה רזעלא ׳ר

 ."הריס קרפ םלשנ" :ופוסב

 "בירוציק אלל תרמוא איה המ ,םירמוא םה המ ,רמוא אוה המ ;םינונמהה תינבת

 .םתומלשב םיטטוצמ םיבותכה ;טוטיצה ררד

 יפכ ,תוצרא־םע ךוחמ וא תונלשרב הארנכ קתעוהו ,רתויב שבושמ י״הכ

 .יארקמ-אלה טסקטה ךוחמו םיבותכה לש םישבושמה םיטוטיצה ךותמ חכומש

 םיברה םישובישה תא םה ףא םיחיכומ (ןלהל) ןחותינו ויתואסרג תאוושה

 .ותקתעה תכאלמב םילוכישו תוחיספ ,תוטמשה םיפשוחו וב ולפנש

 ג י״כ

 ^3.781. £61־. 291 ,ןקיטאוה תיירפס י״כ

 םיפד •[1417] ז״עק ךרעל ,[?הילטיא] .הלבקב ובור ,ץבוק

 תינבר הביתכ .ומצע ינפב ךורכ וניא .(עצמאב רסח) ב157־א1

 קרפ" .דחאכ םייזנכשאו םיידרפס תודוסי הב וללובתנש ,(?) תיקלטיא

 .א1 5-א14 םיפד 74.יוהריש

 3.נ2.-1,3. .88361118111, £113110־1116 08.6 גולטקב ורואית האר (73
 85081/011086 7811081186 00116־0111 1ב8מ־ט.80מ1101,־1ג111 081810§וגפי

 .£011186, 1756, 1, ע. 269, נב0. 3

 .םש ,גולטקב תועטב ןייוצש יפכ "הריש יקרפ" אלו (74
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 ךא ,תוחפל םירפוס ינש ידיב הבתכנ ולוכ י״הכ ךותמ וז הדיחי ףא
 עצמאב םימעפ המכ תופלחתמ תוביחכהש יפל ,אתווצב םתכאלמ תא ושעש רבתסמ

 הארנ ,ןכ לע רתי .ךכ ותביתכ ש״פ ףאו .תופלחתמו תורזוחו ףדהו טסקטה
 הלעמל !הז לש ותביתכ חא הז וכישמהש םירפוס השולש ידיב בתכנ ש״פש

 הדיחיה בור תא ףא בתכש ,רפוסה ידיב בתכנ טסקטה לש הנושארה ותיצחממ
 החכוה שי תאזבו ,קרפה תא םייס ףא הלהו ,י״הכב ל״נה תיטרגואילאפה

 הקתעהבש ףותיש ךותמ דחא ןמז קרפב ושענ םיקיתעמה יפוליחש ,רכל תכתוח
 (ןלהל) ויתווזסרג תאוושהו טסקטה חותינ .תרחא תמלענ הביס ללגב וא

 ותביתכב .דבלב דחא ספוטמ קתעוה יכו ,םיחסונ בורע וב ןיאש ,תוחיכומ
 ,הטוהרה ף״לאה ןוגכ ,םיידרפס תודוסי וגזמתנ ירקיעה רפוסה לש תיקלטיאה

 .ד״מלהו ן״ישה ןוגכ םיטלוב םייזנכשא תודוסיו תקהבומ תידרפס איהש

 איה תיקלטיא ,(הטמל ב14) דבלב תורוש 10-כ בתכש ,ינשה רפוסה לש ותביתכ
 לכב הרוש היווה םש חרוצ ףא .ישילשה רפוסה לש ותביתכ ףא הומכו ,רתוי

 דאמ ןה תובורק ,תוביתכה ןיב ינושה תורמל ןכ-יפ-לע-־ףא .תוביתכה תשולש
 לע רתויב לבקתמה שגפמה םוקמ איה ,הילטיא־ןופצ אמשו ,הילטיא .וזל וז

 .הלא תויפוריא הביתכ תורוסמ תשולשל תעדה

 א19/ב12 םידומע לש םינוילעה םיילושב ךא ,ןופולוק יייהכב ןיא
 תביתכל ההז הביתכל לעמ בתכנ ,(הכירכב שבתשנש םיסרטנוקה רדס ל״צ ךכ)

 ותוא לש תעבורמה ותביתכל ההז תעבורמ הביתכב ,ש״פ לש ירקיעה רפוסה
 דצו הרדסכ הטושפ ןטק רוזחמל 6 תנשל הלילח״ :ססקטל רשק אלל ,רפוס
 לש ירקיעה רפוסה ידימש ,הז םושיר ,רמול ."אט הנמיסו א5£ לודגה רוזחמל
 וא וז הנשב בתכנ י״הכש ,חינהל שיו ,[1417] ז״עק תנשל סחייתמ ,אב י״הכ
 -ןמיס ;הז ךוראת תא ששאמ ריינה לש םימה-ינמיס יוהיז .הל תמדוקה הנשב

 ^־*.(11844 'םמ הקירב) 1436 תנשמ הדועתמ עודי המוד םימ
 הרוצב ל״נה תיפרגואילאפה הדיחיה ןמ םיגרוח ש״פ ידומע תשולש

 ןיא תמאה ןעמלו ,הדיחיה לש הוותימלו טוטרשל םיפופכ םה ןיאש ךכב תטלוב
 ,םיקיתעמ השולש ןיבש הקתעהה ףותיש םתסה ןמ ךכל םרג .ללכ הוותימ םב

 רצוקמ יפרגואילאפה רואיתה אהי ךכיפל .תונוש תוביתכ שולשב םיבתוכה
 .רתוי

 טרטנוק לכ לש ימינפהו ינוציחה ןוילגהו ,ריינ הדיחיה בור :רמוח
 .(ליעל האר) םימ-ינמיס לעב ריינ ־־.ףלק 7 6

 רפוסה לצא ;ריהב םוח העבצ ירקיעה רפוסה לצא .הדיחא-יתלב :ויד
 .ההכ םוח ינשה

 .הכירכב שבתשנ םבכרהו םרדס :םיסרטנוק

 ,טסקטל םלדוגב םיהז ,סרטנוק ירמוש :םיסרטנוק רדס תרימשל תוטיש

 .הטירח הארנכ :טוטריש

 0.1/1. £בר13^*1;, 163 £111§1י0נב632, 1/©1!>21§, 1923, 11, בבס. (75
11844. 

 האמב םיירבע י״כב החוור ,ריינ יסרטנוק לע הנגה התילכתש ,וז הטיש (76
 .דרפסבו הילטיאב ו״טה
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 .דיחא הוותימ ןיא ;שייפב םוטרשל תופיפכ ןיא :הו ותימ

 תורוש יולימ םיתעל שי ךא ,םילושה וקל תופיפכ ןיא ביירדב :הרוש

 .הצוויכ וא הלימ תבחרה י״ע

 ;מ״מ 3 תוינוניב תויתוא הבוג :(תירקיעה הביתכה לש) תויתוא

 הבוג ;מ״מ 6 תימינפ הרוש ,מ"מ 7 הנוילע הרוש :ד״מל הבוג

 י״דצ) תימינפ הרוש ,מ״פ 7 (ק) הנותחת הרוש :תויתחת תויתוא

 *מ״מ 4.5 א״פ ;מ"מ 5 י״דצ :תודחוימ תויתוא הבוג ;מ״מ 8 (תיפוס

 .תורסועמ יתלב החיתפ-תובת :םיסושיק

 ינומיס ;תויליע תודוקנ יתש :קספה תורוצ :םייפארג םינמיס

 וא תודוקנ :ת״ר ;תואל לעמ .% ('ב רפוס) םילמ תוטלבהו תורתוכ

 .ןסכולמ וק :םירוציק ;תויתואל לעמ ןזואמ וק

 :'ג רפוס 7**, :׳ב רפוס 77, :'א רפוס :היווה םש

 79. ^ 78, 4י״י

 .תוחפסנהו םישרדמהמ קלח קר ללוכ הז י״כב (א15-א14) "הריש קרפ"

 קלחנ וניא אוה .םיסופדה לכב רתוי רחואמ גוהנש יפכ ,ושארב םיאב תוחפסנה

 .תוצובקל

 ג י"כ יפ-לע ש"פ רדס

 רזעלא ,,ר רמא ;רזעלא 'ר ׳טא :תוחפסנ .1

 ,תורהנ ,םימי ,םיגד ,ןתיול ,רבדמ ,הליל ,םוי ,ץרא ,םימש :םינונמה .2

 ,םימ ,דובכ יננע ,חור ,םיבע ,םיבכוכ ,חרי ,שמש ,םילא ,םיצרש ,תונייעמ

 .הלמנ ,לותח ,רבכע ,ברקע ,שחנ ,הדשה תיח ,םנהיג ,ןדע־־ןג ,םימשג ,םיקרב

 תלובש ,המחר ,בובז ,תיממס ,תינונס ,רשנ ,זווא ,רוגע ,הנוי ,לוגנרת

 ,רופצ ,היצ ,םירחא תונליא ,תיז ,םילובשה ראש ,םירועש תלובש ,םימה

 הקד המהב ,סוס ,ליסח ,יבצ ,תיסט ,םימרכ רופצ ,ריזרז ,הדיסח ,הדש רופצ

 ,רומח ,רוש ,האמט הסג המהב ,הרוהט הטג המהב ,האמט הקד המהב ,הרוהט

 ,דריש ירמוא 66 כ"הם) םיבלכ ,לעוש ,באז ,בוד ,הירא ,ליפ ,למג

 והיעשי שרדמ .3

 ."הריש הרפ קילס" ופוסב

 המ ,*ימוא אוה המ :םיתעל .א״המ תובית ישאר ללכ ךרדב :םינונמהה תינבת

 .׳רמוא איה

 תוביתה לש ת״רו יקלח טוטיצ וא ,םיבותכה לש אלמ טוטיצ :טוטיצה ךרד

 םיערה דובכה=] ר״מעיהה לא םימה לע ׳ה לוק :םיגד תריש לשמל .תוטמשומה

 .[םיבר םימ לע ׳ה

 .םירפוס השולש ידיב קתעוהש תורמל ,דבלב םילק הקתעה ישוביש י״הכב

 .15 'םמ ךברטואל הוושה (77

 .60 'םמ ךברטואל הוושה (78

 .16 'סמ ךברטואל הוושה (79
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 ד י "כ

 . 004. צ©*)?. 222 ןכנימ ,תיראוראבה הנ ידמה-חי ירפס י״כ 80

 123,1 .ז״ט האמ תישאר ,£?הילטיא] .םינוש םינסק םישרדמ טוקלי

 :"הריש קרפיי ?תידרפס-תיקלטיא תינבר הביתכ .ומצע ינפב רייכ .ףד

 .א50-ב47

 ,הבש םיידרפס תודוסי תורמל .הליגר-יתלב הז י״כ לש הביתכה 81

 ,ןכתי .תיסופיט תיקלטיא הביתכ וז ןיא תאז םע .אוה יקלטיא יללכה המשור

 , 28.בי1. 5515 םואיזומ שיטירב י״כל וז הביתכב המ-ןוימד .אוה רחא האצומש

 האיסיניוב ,דרפסמ ואצומש ,רפוס ידיב הבתכנש תידרפס תינבר הביתכ םש

 ירפ וז הביתכ םגש ,ענמנה ןמ אל ךכיפל ;£1415] הייעק תנשב ,£היצנו=]

 .תידרפסו תיקלטיא תרוסמ לש איה גוזימ

 ,היפ לע י״הכ ןמז תא עובקל השק הביתכה לש התוליגר-יא תמחמ

 האמב י״הכ תקתעה תא עבוק רדיינשנייטש .םירחא םינחב לע ךמתסהל ונילעו

 ,ןלוכ ,תודועתב יוצמ (42/41 םיפד) ריינב עובטה םימה־ןמיס םלוא .ו״טה
 תישארב בתכנ י״הכש ,אופא ,הארנ .1533-1510 םינשהמ ,הילטיאמ ,בגא 82

 .הילטיאב הארנכ ,זייטה האמה

 .(ליעל האר) םימ-ינמיס לעב יברעמ ריינ :רמוח

 .םוח - העבצ .הדיחא :ו יד

 השש ינב (ש״פ םכותב) םינושארה םיסרטנוקה תעשת :םיסרטנוק

 .תונוילג העברא ינב םינורחאה ינש ;תונוילג
 סן

 קחרמב ,טסקטל ההז לדוגב 'ףד ירמוש :םיפדה רדס תרימשל חומיש

 ,םילושה וקל ןימימ ,ונממ מ'ימ 18

 .אוהש לכ טוטרשב ןיחבהל ןיא :טוטרש

 .דיחא הוותימב י״הכ לכ בתכנ טוטרש לש ורדעיה תורמל :הוותימ

 טסקטה ךרוא ;מ״מ 18 :םינוילע םיילוש ;מ"מ 220 :יללכ ךרוא

 םיילוש ןמ״מ 160 :יללכ בחור .מ"מ 36 :םינותחת םיילוש ןמ״מ 166

 35 :םיינוציח םיילוש ןמ״מ 110 :טסקטה בחור ;מ"מ 15 :םיימינפ

 .24 :תורושה 'סס .מי'מ

 .תורתי תורוש ;הצוויכ וא הלימ תבחרה י״ע יולימ :הרוש

 14. 31;611130111161461*, 1)15 1161511113011611 גולטקב ורואית האר (80
 3811<180111,1£1;611 46ע £. 110 £-1ג21<1 31נ68.־1;3ןנ11)1101נ116^: !וב

 1411611011611, 1411611011611, 1875, 110. 222 (ע. 100-101).

 .תידרפס תינברכ הביתכה תא ןייצמ םנמא ,םש ,גולטקב רדיינשנייסש (81

 .493 ,491 ,490 ,484 ,481 ,480 'םמ ,(ליעל 75 הרעה) הקירב האר (82

 תרחואמ ףד ירמוש תביתכו ,סרטנוק ירמוש תביתכ התיה המודקה הטישה (83
 ,הארנה יפכ ,ו״טה האמב לחה םיירבע י״כב החוור וז הטיש .תיסחי איה
 ,יל עודיה רתויב םודקה ירבעה י״הכ ;ןכל םדוק דוע הב ושמתשה יכ םא
 'םמ ראואביונ) 1£ןגמ.־1;. 425 דרופסקוא י״כ אוה ףד ירמוש ובש ,העש יפל

 תנשמ יארק י״כב םג האר .(?בלח) חרזמה ןמ ,£1303] ג״ס תגשמ (200
 הזבטנזק :רתוי רחואמ י״כ יל עודי דרפסמ .ויז&מ!. 22 ןדייל ,1336

 םיעדמל הימדקאה :יזנכשא י״כ .1379 תנש ,סנבורפמ 3094 (אמור)
 .1404 תנש ,20 ןמפואק ףסוא ,טספדובב
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 :תוינוניב תויתוא הבוג ;מ״מ 5 :תובותכה תורושה ןיב חוור :תויתוא

 תויתוא הבוג ;מ״מ 6 תימינפו הנוילע הרוש :ד״מל הבוג ;מ״מ 3

 תויתוא ;מ״מ 6 :תימינפ הרוש ,מ״מ 7 הנותחת הרוש :תויתחת

 :חורומגיל .159 תורוש 5 ךותב תויתואה ׳םמ .מ"מ 4 ליימיג :תודחוימ

 •ית,י?*יע,ינ,ימ לש םייפוס םיפוריצ

 .תורטועמ יתלב החיתפ-תובית :םיטושיק

 תורתוכ ינומיס תורוצ ;תיליע הדוקנ :קספה תורוצ :םייפארג םינמיס

 לעמ תודוקנ :ת"ר ןתו י תואל לעמ :םילמ תוטלבהו

 .ןסכולמ וק :םירוציק ;תויתואל

 ;ה :היווה םש תרוצ

 םימש השוע 'ה םעמ ירזע=} :י״הכ שארב :הכרב תואחסונ

 ףעיל ןתונ ךורב םלוע ארובל הלהח םלשנו םת :יייהכ ףוסב .[ץראו

 .ןמאו ןמא ייי ךורב הברי המצע םינוא ןיאלו חכ
 ;רועמ םילופכ םירושיק 3 .הילטיאמ הארנכ ,תירוקמ :הכירכ 85

 ,רועב םיפוצמ ץע תוחול ;םיטוח ינשב הרישקל רבוחמ ןגמ-רושיק

 .םימזבא ;םירטועמ

 םינונמהה .תוחפסנהו םישרדמה תא ללוכ הז י״כב (א50-ב47) "הריש קרפ"

 .הקולח אלל ,תופיצרב וקתענ

 ד י״כ יפ-לע ש״פ רדס

 עדרפצהו דוד שרדמ ;ךבבל לכב רומג .1

 ,תוביעמ ,תורהנ ,םימ ,םיגד ,ןתיול ,רבדמ ,ץרא ,םימסה :םינונמה .2

 ,ןדע ןג ,םימשג ,םיקרב ,םיננע ,חור ,םיבע ,םיבכוכ ,חרי ,שמש ,םיצרש

 ,רופצ ,זווא ,רוגע ,הנוי ,לוגנרת ,הלמנ ,לותח ,רבכע ,הדלוח ,ברקע ,שחנ

 ,ברוע ,ליפת ,רודס ,יבצ ,תיטס ,תירופיצ ,ריזרז ,הדיסח ,יפצויד ,זוזע

 ראש ,םירועש לש תלובש ,םיטח לש תלובש ,םחר ,בובז ,תיממס ,תינונס ,רשנ

 ,הסג האמט המהב ,הדשה יצע לכ ,רמת ,חיש ,הדשה תויח ,לולבש ,םילובשה לכ

 ,באז ,ירא ,למג ,ליפ ,םוס ,רומח ,רוש ,האמט הקד המהב ,הרוהט הקד המהב

 (הריש ירמוא 65 כ״הם) םיבלכ ,לעוש ,בוד

 לודגה רזעילא ׳ר ,רזעילא 'ר רמא ,קסועש ימ לכ :תוחפסנ ;"היעשי" שרדמ .3

 "־.[?ןמא ןוילע לאל חבש=] "א״עלש הריש קרפ קילס" :ופוסב

 םה המ-תרמוא איה המ-רמוא והמ :םירוציק וא ת״ר אלל :םינונמהה תינבת

 .םירמוא ןה המ־־םירמוא

 .עוטיק וא רוציק ןמיס אלל םיבותכה לש יקלח טוטיצ ;טוטיצה ךרד

 תונוש תואיגשש ןכתיו ,יידמל הבר תונקיידב התשענ הקתעהה תכאלמ

 .קיתעמה יניעל היהש ספוטב ןרוקמ

 .59 'סמ ,ךאברטואל הוושה (84

 ןייע ךכ לע תורפסו י״הכ אצומ יוהיזל הכירכה לש הכרע לע (85
 3. 3180110££, 1׳£11£0§1ר^1116 (111: .0611180116 31111010616 1111 *.וג£נ?133,

390-391 .001 ,(1111*861 

 ,הנליוו ,םייונכהו םינמיסה ,ןוקירטונה ,ןירפלה ׳מ לצא לולכ וניא (86
 .ה״כשת ,םילשורי ,תובית ישאר רצוא ,יזנכשא־ןדרי ;ב״ערת
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 ה י״כ

7* 0 

 .¥1011. 495 דרופסקוא ,הנאילדוב תיירפס י״כ

 וניא •ב229-א227 םיפד .ו״ס האפ ךרעל ,[?דרפס] ."הריש קרפ"

 .תידרפס תינבר הביתכ .ומצע ינפב ךורכ

 ,תיקלטיא הטוהר הביתכב בתכנ ןושארה וקלחש ,ץבוק אוה ותומלשב י״הכ

 בכרומ ינשה קלחה םג ךא .תידרפס תינבר הביתכב (ב229-א137) ינשה וקלחו

 ,(ב144-א138) הלבקה ד״ע הלפתה ׳יפמ עטק :תויפרגואילאפ תודיחי שולשמ

 היה ינשה קלחה .(ב229-א227) הריש קרפו ,(א226-א145) רהוזהמ םירמאמ

 הדיחי לכ ךא ,ובש םילעבה ינויצמ םג חכומש יפכ ,דחא דרפנ י״כ ותעשב

 ,תויתואה תרוצב קר אל תולדבנ תודיחיה ;הנוש רפוס ידיב קפס אלל הבתכנ

 ורקיעמ ינשה קלחה לש ותודחא ."ובו קספה תורוצ ,היווה םש תרוצב ףא אלא

 ןורחאה ףדה אוה ש״פ לש ןושארה ףדה :םיסרטנוקה בכרה תקידב ךותמ םג תחכומ

 הוותימה ,ןכ לע רתי .(רהוזהמ םירמאמ) הינשה הדיחיב ןורחאה סרטנוקה לש

 לכ ךותב תויתואה יסחיו תורושה רפסמ ךא ,אוה דחא הלא תודיחי יתש לש

 ללוכ ,םיסרטנוקה לכל ןכוה טוסרשהש רבתסמ ךכיפל .םה םינוש הוותימ

 .הנתשה רפוסה ךא ,ש״פ בתכנ ובש סרטנוקה

 ריינה .ותביתכ ןמזל תרחא תימינפ תודע לכ וא ןופולוק י״הכב ןיא

 האמב בתכנ יכ ,הארנ הביתכה יפ-לע .םתוהזל השק ךא סימ־ינפיס םנמא אשונ

 .ו״טה

 .םימ-ינמיס לעב יברעמ ריינ :רסוח

 .םוח העבצ ,הדיחא :ויד

 קחרמב ,טסקטהמ ןטק םלדוג ,ףד ירמוש :םיפדה רדס תרימשל תוטיש

 ידימ ךא רתוי ריהב וידה עבצ .םילושה וקל ןימימ ,ונממ מ״מ 12

 .ומצע רפוסה

 .תרגסמל ץוחמ הנותחתה הרושה .םיילוש-יו וקו תורוש .הטירח :טוטרש

 ךרוא ;מ״מ 26 :םינוילע םיילוש ;מ״מ 230 :יללכ ךרוא :הוותימ

 ןמ״מ 163 :יללכ בחור .מ״מ 56 :םינותחת םיילוש ;מ״מ 148 :טסקטה

 :םיינוציח םיילוש ;מ״מ 100 :טסקטה בחור ;מ״מ 13 :םיימינפ םיילוש

 .23 תורושה 'סמ .מ״מ 50

 תורוש .יפרג יולימ ;הצוויכ וא הלימ תבחרה י״ע יולימ :הרוש

 .תורתי

 תוא לש ןוילע חוור ;מ״מ 4.5 :תובותכה תורושה ןיב חוור :תויתוא

 חוור ןמ״מ 2 :תוינוניב תויתוא הבוג ;0 :תטטרושפ הרוש ךותב

 ןמ״מ 5 תימינפ ,מ״מ 6 הנוילע הרוש :ד״מל הבוג ;מ״מ 4.5 :ןותחת

 תויתוא ןמ״מ 5 :תימינפו הנותחת הרוש :תויתחת תויתוא הבוג

 תויתואה 'סמ .מ״מ 4 ף״לא ,מ"מ 3 ו״ית ,ן״ונ ,ל״מיג :תודחוימ

 .258 :תורוש 5 ךותב

 מ6ט.ןנ8,ט.6ע, 08.18.108116 0£ 1116 ££61נ1*6וו\ז גולטקב ורואית האר (87
 ם18נבו1301*1!) 18 1נב 1116 £0<11618נ1 !!ןגע&נזע־, 1, 01£סנל<1, 1886,

.1884 .110 
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 ,תויליע תודוקנ יתש ,תיליע הדוקנ :קספה תורוצ :םייפרג םינמיס

 .הלמל לעמ םיירוקמ הקיחמו ההגה ינומיס ;םיתדוקנ

 . םיתעל ךא ללכ-ךרדג :היווה םש

 .£ךרבתי םשה תרזעב־] יה5 י״הכ שארב :הכרב תואחסונ

 .£ץראב יכנא] ב״נא ^ר״ג ש״יא :םילעב ינויצ
 1תג1§1 18. £010§118. ,081311110 !86*161 1613 :םירוזנצ תומיתח 89

90 
 .1623 תנשמ הרורב יתלב המיתח דועו ,1602

 שארבש םינונמהה .תוחפסנהו םישרדמה תא ללוכ הז י״כב "הריש קרפ"

 םינונמהל תומדוקה "ןמיס" תומישר יתש י״ע תוצובק יתשל םיקלחנ קרפה

 .תפסונ הקולח לכ ןיא טסקטה ךשמהב ךא ,םיטרופמה

 ה י"כ יפ-לע ש"פ רדס

 עדרפצהו דוד שרדמ ןךבבל לכב רומג .1

 :םינונמה .2

 ,תונייעמ ,תורהנ ^1,סימי ,םיגד ,ןתיול ,רבדמ ,ץרא ,םימש £ןמיט]
01 

 .םיצרשבש םיליא ,םיצרש

 ,לט ,םימשג ,םיקרב ^1,דובכ יננע ^1,םיבע ,םיבכוכ ,חרי ,שמש [ןמיס]

 םנהיג ,ןדע ןג

 ,הלמנ ,לותח ,רבכע ,הדלוח ,ברקע ,םינינת ,שחנ ,הדשבש תויח ,תודש

 ,המחר ,בובז ,תיממש ,תינונס ,רשנ ,ברוע ,זווא ,רוגע ,הנוי ,לוגנרת

 ,חופת ,רמת ,ןפג ,תונליאה לכ ראש ,םירועש לש תלובש ,םיטח לש תלובש

 ,הדיסח ,יפצוי ,זווא ,רופצ ,היצ ,הדשה תוקרי ,תונליאה ראש ,הנאת

 המהב ,הרוהט הקד המהב ,סוס ,ליסח ,תינודפ ,יבצ ,תיטס ,תרופצ ,ריזרז

 ,הירא ,ליפ ,למג ,רומח ,רוש ,האמט הסג המהב ,הרוהט הסג המהב ,האמט הקד

 (הריש ירמוא 73 כ"הם) םיבלכ ,לעוש ,באז ,בוד

 אינת ,רמואה לכ 'ר לש ונב ,קסועה לכו :תוחפסנ ן״איעשוא 'ר" שרדמ .3

 רזעילא ׳ר

 .,ימוא והמ :םיתעל .םירוציק אלל 'ובו רמוא אוה המ :םינונמהה תינבת

 .ללכ־־־ךרדב אלמ םיבותכה טוטיצ :טוטיצה ררד

 .תונדפקב בור-יפ-לע קתעוה י״הכ

 ,הילטיאמ י״כ לש לודג ףסוא לעב ,ונאיצרג המלש ףסוי םהרבא ת״ר (88
 77 'ע ,םיירבע י״כ לע תואצרה ,רדיינשנייטש 'מ האר .ז״י האמ

 ימואלה םירפסה תיבב י״כ לע םג םושר הז םילעב ןויצ .10 הרעהו
 רג שיא) ומצעלשכ יוטיבה .80117 ,4010 םילשוריב יאטיסרבינואהו

 - יכנא יקלמע רג שיא-ןב) "רג שיא" ףוריצה לש האלכה (ץראב יכנא
 .(טי,טיק 'הת) "ץראב יכנא רג" קוספה לשו (גי,א ב לאומש

 1/1ז. !?סע]?©!־, 1116 06נב80נ?8111]נ 1נב האר ,וי׳גרב לעפ וז הנשב (89
 .£.61נ1־6ו/\ז 500^3, ע• 145

 .140-139 'ע ,ש״ע וי׳גרבו הנידומב לעפ וז הנשב (90

 .'ןמיס׳ה תרתוכב לולכ וניא (91
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 ו י "כ

92 
 . 36§. 16.4.1 ןודנול ,יטירבה ןואיזומה י״כ

 רתכ ,םייודיו ,ןגה 'ם ,תודחוימו תונוש תוליפת ללוכה ןטק ץבוק

 .ףד (293 :ל״צ) 291 .ד״י האמ ףוס ךרעל ,זנכשא .תונורבעו תוכלמ

 .ומצע ינפב ךורכ .[תרחואמ המלשה :ב290 ,ב288-א282 ,א221-ב218}

 .ב112-ב101 :"הריש קרפ" .תיזנכשא תעבורמ הביתכ

 וידימ אל ,הריטפו הדיל יכיראת וב ומשרנ םלוא ,ןופולוק י״הכב ןיא
 ,גולטקב רעשמ תוילוגרמ .(א218) ח״מר תנשמ אוה םהבש םודקהו ,רפוסה לש 93

 םייטוג םיווק תרסח תעבורמה הביתכה .ו״טה וא ד״יה האמה ןמ הנמז הביתכהש

 הביתכה .ו״טה תישארמ וא ד״יה האמה ףוסמ תויהל הייושע ךכיפלו ,איה

 .הפוקת התואמ איה תקהבומ תיזנכשא םשו הפ הייוצמה תינברה

 .ירבע שובלב ,רזעילא ןב קחציל רסומ רפס ,ןגה 'ם תא ללוכ י״הכ
 בתכנ יכ ,וחינה םיברו ,שידייב ז״לש אקארקב הנושארל ספדנ הז רוביח 94

 םלטרעש השמ ידיב ,תירבעל רתוי רחואמ קר םגרות יכו ,וז ןושלב ורקיעמ

 ומכ ירבעה ושובלב ןגה ׳ם קתעוה ונלש י״הכב ^.ז״נש ,גארפ ,(ןלטרש)

 רתוי רחואמ אוה י״הכ םא םג .סופדב ןניאש תוטעמ תופסות םע ,גארפ סופדב

 המצעלשכ וז הדבוע .1488 תנש ינפל םוקמ לכמ אוה קתעוה ,ו״טה האמה תישארמ

 ךופהנ ;תירבעל םגרותו שידייב ורקיעמ בתכנ ןגה 'םש ,הרבסה תא הכירפמ
 ןגה 'ם לע ונידיבש םי יפרגוילביב-ויבה םיטרפהש ,הארנ ,ןכ-לע-רתי .אוה 96

 ,לכה םיכמתסמ וילעו םיכלוה ויתובקעבו ץנוצ יפ-לע .ףסונ ןוקית םיכירצ
 תרסח ץנוצ לש ותעזבק םלוא .1480-1460 םינשה ןיב ןגה 'ם רבחמ לעפ 97

 0. ל£8ע£011011־611, 08־6810£ט.6 0£ ־6116 3651*6ו/\ז 8נב<1 גולטקב ורואית האר (92
 581081• 1־6811 10811113 01*11> ־63 1נמ. ־6116 31*1־61811 1\/11ג861נ10, 11, 1011(1011,

 .1905, 110. 678, ע. 321־323

 ,[1487] ״ק״פל ח״מר תבס ׳ו ׳ו 'יי הדלונ המחנ יתב״ (93

 111. 5־6611180111161161*, 08־681ס§וג8 1131*01*1110 16 !נ?8601*1110 111 311)110־611608, (94

 םופדה ,גרעבדעירפ ד״ח ; 3011618118, 11, 361*11112, 1931, 001. 1107
 .10 'ע ,ם״רת ,אקארק ,אקארקב ירבעה

 ;90 ׳ע ,ג״ערת ,אגיר ,התורפסו תיזנכשא-תידוהי תפש ,ןאמלוש 'א הוושה (95
 ,םירפסה רצוא ,בקעי ןב 'י ; 7111, 511 לשמל ,תו ידפולקיצניאב

 .וכרעב ,מ״רת ,אנליוו

 ,1928 ,עשראוו ,רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד ,קירע ׳מ רבכ (96
 ןיאו ,ללכ םגרות ןגה 'םש ךכל זמר לכ ןיא י״הכב .ךכב ריכמ ,284 'ע
 אלא ,רפסה תא םגרת אל ןלטרש .תירבעב הז רסומ רפס בתכנ ורקיעמש קפס

 :ותמדקהב םישרופמה וירבד תא ןיבהל שי ךכו ,י״כמ הארנכ ,וקיתעה
 יתעגיו ןשונ ןשי ׳חא 'פ0ב יתאצמ רשא...ןג ארקנה הזה רפסב ארקי רשא"

 ,איה שממ הקתעה ןושל ןאכ הקתעה ןושל ."רפסה הז יתקתעהו רפצו ליל
 ־ךכיפל ,הארנ .םש ,03 האר ,ךכ לע ההת רדיינשנייטש רבכו ,םוגרת אלו

 ףא ול םדק ילואו ,ירבעה רוקמה לש םוגרת אלא וניא שידייב ןגה 'םש
 רפס" ורמואב ןווכתנ ךכלו ,ןלטרש קיתעה ונממו) עודי-יתלב ירבע סופד

 שידייל ומגרתינ אל יכ ,יל ריעמ קורמש 'ח ׳פורפ .("ןשונ ןשי רחא
 .םיארוקה ןיב וחוורש םיירלפופ םירפס אלא

 1. 211112, 2111• 0630111011־66 1111(1 11־661*8־6111•, 361*1111, 1845, ע. 130 (97
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 לש חיפרגואילאפה תודעה תא רותסל ידכ הב ןיאו ,איה תורוקס ינויצו תויאר

 ,םמרוומ רזעילא ןב קחציש ,הארנ .רתוי םודק ןסז לע רומאכ העיבצמה ,י״הכ
 קתעוה ונלש י״הכו ,ד״יה האמב הארנכ ,ןכל םדוק יח ירבעה ןגה ׳ם רבחמ 98

 .ךרעל וז האמ ףוסב

 תחאב בלושמ הז םש .השמ ןב םחנמ היה י״הכ קיתעמ םש יכ ,תנתונ תעדה
 סס

 חסונ םע דחי קתעוה םשהש ,ענמנה ןמ אל םלוא .תודחוימה תוליפתה ןמ

 .רפוסה ינפל דמעש םפוסה ךותמ הליפתה

 .הארנכ דבוע אל רעשה דצ .ינוניבו קד ףלק :רמוח

 .ריהב םוח העבצ .הדיחא :ו יד

 .א״כ תונוילג העברא ינב םיסרטנוק השולשו םישולש :םיסרטנוק

 .ףלקה יריצ לש הלבקה .םיקיר ב293-א291 ,ב221-ב218 ,ב93-א92

 .ןיא :סיסר וא םיסרטנוק רדס תרימשל תומיש

 הנותחתה הרושה .לוגס-־םוח עבצב וידב םיילושו תורוש טוטרש :טוטרש

 .תרגסמה ךותב

 ךרוא ;פ״מ 7 :םינוילע םיילוש ןמ״מ 74 :יללכ ךרוא :הווהימ

 ןמ״מ 53 :יללכ בחור .מ״מ 17 :םינותחת םיילוש ןמ״מ 50 :טסקטה

 :םיינוציח םיילוש ןמ״מ 30 :טסקטה בחור ןמ״מ 13 םיימינפ םיילוש

 .28 :תורושה 'םמ .מ'ימ 10

 תלחתה ,הצוויכ וא הלימ תבחרה י״ע יולימ ןתואלמ תורוש :הרוש

 .יפרג יולימ ,האבה הלימה

 תוא לש ןוילע חוור ןמ״מ 2 :תובותכה תורושה ןיב חוור :תויתוא

 חוור ןמ״מ 1.5 תוינוניב תויתוא הבוג ן0 :תטטרושמ הרוש ךותב

 הרוש , [!] מ"מ 6 ,מ"מ 3 הנוילע הרוש :ד״מל הבוג ןמ״מ 2 ןותחת

 2.5 תימינפו הנותחת הרוש :תויתחת תויתוא הבוג ;מ"מ 3 תימינפ

 (תויתחת ןה םיתעל) הפופכ ןייונו ייידצ :תודחוימ תויתוא ןמ״מ

 .80 :תורוש 5 ךותב תויתואה ׳םמ .מ"מ 5

 .תוינועבצו תורטועמ יתלב החיתפ-תובית :םיטושיק

 םעמ אל ךא ,ינרבט דוקינ .טסקטל ההז דוקינה לש וידה עבצ :דוקינ

 ףטח י״הכב גהונ ןטק ץמקה תחת 100.לוגס/יריצ ,ץמק/חתפ יפוליח

 .ד״ג ז״נטעש תויתואב ןיגת 100.("ףוטח ץמק") ץמק

 ,ג״יה האמב רפסה רבוח אל םוקמ לכמ .םידיסח 'םמ טטצל הברמ רבחמה (98
 .(ימע החישב) ןד 'י ר״ד תעדל ,הירחאל אלא

 ...ךורב" תמייתסמו "לארשי יהלא 'ה םשב" תחתופה תדחוימ הלפת ךותב (99
 המיר רפעו רפע השמ רב םחנמ...ךדבע ינא םגו" :בתכנ "הלפת עמוש

 .המודא וידב בתכנ םשה .(א261) "...העילותו

 האר תינשלבה םתועמשמו זנכשאמ י״כב םתוחיכש ,הלא םיפוליח לע (100
 ,(ה״כשת) םכ וננושל ,אזיימרוו ק״ק רוזחמ לש ודוקינ ,הירא-תיב 'מ

 קבדיו דוקינ םג הוושה .17,8,7 םיפיעס רקיעב ,102-80 ,46-27 'ע
 םג ןיינעמ .(12 ףיעס ,םש האר) תרוסמ התוא ףקשמה ,(ב113) י״הכב

 האר) הנשמה לש ןמפואק י״כב ומכ ,קורושב 'וניא' הביתה דוקינ
 םמרוו רוזחמל ודוקינב בורקה ,(1929, הילימיסקפה הרודהמה

 ןושל ,תרופ 'א הוושה) ילבבה דוקינב ,(ש״ע) זנכשאמ םירחא י״כלו
 ,גרומ 'ש האר) ןמית תורוסמבו (149 ,146 'ע ,ח״צרת ,םילשורי ,םימכח

 .(325 'ע חתפמבו זכ 'ע ,ג״כשת ,םילשורי ,ןמית ידוהי יפבש תירבעה
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 תרוצב םיתעל) תויליע תודוקנ יתש :קספה תורוצ :םייפארג םינמיס

 :םילמ תוטלבהו תורתוכ ינומיס ;םיתדוקנ (םיריעז םיכנואמ םיוק

 .הפוג לע וא תואל לעמ סי* ןומיס

 :היווה םש

 ףוסב ן£חכ ףעיל ןתונ ךורב] ךיילנב :רוביח ףוסב :הכרב תואחסונ

 • [ןוצר יהי ןכ] ר"יכ...יבשתה תרזעב ...הנחתה םלשנ :י״הכ

 הקולח אלל ,םינונמה קר ללוכ הז י״כב (ב112-ב10ו) "הריש קרפ"

 והילא 'דל] הכרעמה רדס ,דוחיה ירישל ךומס קתעוה ש״פ .ירמגל הנוש רדסבו

 םג רוכזכ הייוצמ וז ןיעכ תוכימס .ןוצר יהי תוליפתו םיקוספ ב״ע ,£ןקזה

 •ש"ע ,[נ] םירפ י״כב

 ו י״ב יפ-לע ש״פ רדס

 ,דובכ יננע ,חור ,םיבע ,םיבכוכ ,חרי ,שמש ,הליל ,םוי ,ץרא ,םימש

 ,ןדע ןג ,םימשג ,םיקרב ,םיגד ,ןתיול ,תורהנ ראש ,תורהנ ,םימ|_י] ,םימ

 הקד המהב ,האמט הסג המהב ,הרוהט הסג המהב ,רוש ,תורבדמ ,תויח ,םנהיג

 ,רשנ ,םיבלכ ,לעוש ,באז ,בוד ,למג ,רומח ,סוס ,האמט הקד המהב ,הרוהט

 ,[זוזע] ,רוגע ,םירועש תלוביס ,ןיטיח תלוביש ,תונלא ,רמת ,הנוי

 ,םימרכ תרפצ ,ריזרז ,הדיסח ,יפצ ,רופצ ,המחר ,בובז ,תיממש ,תינונס

 ,הלמנ ,בצ ,לותח ,רבכע ,הדלוח ,ברקע ,(רבכע) ,שחנ ,לוסח ,יבצ ,תיטס

 (הריש ירמוא 64 כ״הם) הצפנ ,האדו היא ,לוגנרת

 ."הרישקרפ קילס" :ופוסב

 —רמוא :וא ,רמוא המ :וא ,רמוא אוה המ :תואלמ תובית :סיגוגמהה תינבת

 .םירמוא םה המ—תרמוא ,תרמוא המ ,תרמוא איה המ

 .םיבותכה לש אלמ טוטיצ :טוטיצה ררד

 וליפאו תומשה תקתעהב םישובישה םיבורמו ,לושירב קתעוה י״הכ

 הליגר תואב הליחתכלמ ובתכנ - הרישה ירמוא תומש - תורתוכה .םיבותכה

 הארנכ ,(החיתפ-תוביח) יתבר תויתואכ ומדאוה ןכמ-רחאל םלוא רפוסה ידיב

 םיתעל .האירקה תא השטשטו ףלקב הגפסנ המודאה וידה .רפוסה ידיב אל

 תובית .יוהיזל השקה ,תירוקמה הביתכה תא המודאה תרתוכה הארנכ תרתוס

 וניאו ,הז י״כל וחסונב ההז טעמכ אוהש (ןלהל) פ י״כ הלגתנשמ והוז ולא

 .שבושמ

 [ח י״נ ,ז י"כ =] ם

 ׳יחמק השמ ןב לאומש לש ושוריפבש ש״פ חסונ חא םינכמ ונא ס הלגיסב

 דייעל ונידיב הלע אלש 102,גרובצניג י״כ ,י״כ 101השולשמ עודי ,הז שוריפ

 ,(יקלחה) דרופסקוא י״כו (םלשה) ןכנימ י״כ ,ונממ םוליצ לבקל וא וב

 ,י״כ ,םדוקה קרפב ׳ר ,עודי וניא ולרוגש ,ילומרכ־־יזנכשא י״כ דבלמ (101
 061* 01*1611 1 (1849), ,םקוד י״ע הנושארל רכזנ שוריפה .45 ,םמ
 ,רבונה ,םימודק לחנ האר ,תופסונ םימעפ וריכזהו רזחש , 001. 237

 רדיינשנייטש .2611 01181181118׳ 5 (1862), ע. 25 ;51 —50 'ע ,ג״ירת
 -ב וריכזה ןכו ,105 'ע ,(1873)1111 ריכזמהב רוציקב וראית

7348 .110 ,11 ;3285 .110 ,1 ,02. 

 .43 'טמ ,םש (102
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 .ש״פ טסקט לש דחא חסונ ןבומכ םיגציימ וללה י״הכ ינש .שומיש םהב ונישעש

 לש הארנכ ,תצקמב תונוש תואסרג יחש םה םיליכמ ,ןלהל הארנש יפכ ,םנמא

 שרפמה .ופוג ש״פ לש םסקסה לע םעמכ רכינ ןמושיר ןיאש אלא ,ומצע רבחמה

 י״כ רדגב םניא ושוריפ לש םינושה י״הכו ,ש״פ לש םייוסמ חסונב שמתשה

 הלגיסב ונתרודהמב הז ["י״נ"=] חסונ למוס ךכיפל .ש״פ לש םיפסונ םינוש

 ־ [ח י״כ=] דרופסקוא י״כו [ז י״כ=] ןכנימ י״כ ,י״כ ינש תללוכה ,ט תפתושמ

 חדלגיסב ונייוצו ודרפוה ס״פ לש טסקטה חסונב םיהז םניא חו זש םוקמב קר

 .חו ז םהלש תויטרפה

 ובתכנש םיברה םישוריפל ןושארה אוה 1347 תנשב רבוחש ,הז שוריפ

 .ול יאו הנושארה ותספדה ןמל רתוי רחואמ ש״פל

 החיתפה ירבד רחאל .זורחבו הצילמב םקלח ,החיתפ ירבדב חתפנ שוריפה

 ׳.?רפמו אוה ךלוה ןכמ רחאל .ש״פל תיללכ היצאטרפרטניא הבו המדקה שרפמה בתכ

 ףוגמ םיקלח ףא .שוריפה ךותב רזופמו עלבומ טסקטהשכ ,הילוח הילוח ש״פ תא

 .הזורח הצילמב םיבותכ שוריפה

 תעיבק ךרוצלו ש״פב יללכה ןוידל החיתפה ירבדב שיש ןיינעה ללגב

 זוריחה ינומיס] םנושלכ םהמ קלח טטצנ שרפמה לע םיטרפ תעידיו הז חסונ ןמז

 : £ילש

 /תודיחו םילשמב /תונובת ךרדו תעד םדא דמלל /תונוברדכ םימכח ירבד"

 םאו /םימכחל הלאו ןומהל הלא /םימלענ םהמו םילגנ םהמ /תודוסו םיזמרו

 וריתסה המל /הנומאה ביתנו /הנוכנ ךרד תורוהל םתנוכש רחא לאוש לאשי

 םישק הנומאב םינינע שי יכ בישנ... /םהיתועד תולגל בוט אלה /םהירבד

 הנוכה היהתו...הבשחמה [ח תלחתב] הלחתב ןויעה ילעבל םג ןומהה יניעב

 תויכשמב בהז יחופת תופצל םימכחה וכרצוה ןכל /הבוחל תוכזה ךופהתו /הבזכנ

 בהזה ץיצי תויכשמה ןיבו /ונדמחי ףסכה הארי ושארב ויניע םכחהו...ףסכ

 לכ יכ העיגיהו למעה רחא םהיניבמל ורקי ןעמל תאז םג... /ונחקי ויניעב
 תכ תותכל ונמע ינב וקלחנ הזבו... ־ ויניעב זבי הלקנב םדאה גישי רשא א1 02

 םלכ םיקיתע םירבדהו...םימכחה והורמא רשא לכ ביציו תמא שודק תרמוא תחא

 הנומאה ישנא וכשמנ תעדה הזלו רתסנ םעט בוט םהלו םיקידצ
 ...תמאה ואצמי אל רשאכ...תרחא תכו תותירבהו תורותה םיקיזחמה ו 03

 לכה ונימאי תרחא תכו 104.תותדה לכב ורפכיו םיקידצ ירבד ופלסיו ושיחכי
 .תותפשא וקבח םתוא ופדג םה םגו םימכחה דובכל תוענמנה ובייחיו וטושפכ 105

 המדקהה ירבדל דה שי היפוסוליפה חבשב ולא םייללכ החיתפ ירבדב (א102
 ילספמ בותכב ירוגילאה שומישה םג .םיכובנ הרומל ם״במרה לש

 .םס ורוקמ

 .105 הרעה הווסה .םיפוסוליפל הנווכה (103

 רמוא (האבה הרעהה האר) קלח קרפל ותמדקהב .םיססיאיתאל הנווכה (104
 ןויזחב םיליבהמהו תואופרה ימכח םה תכה תאז ישנא בר״ש ם״במרה

 ."םיבכוכה

 .םייטסיפרומופורתנאהו םייפוסוליפ-־יטנאה םיינברה םיגוחל ותנווכ (105
 "קלח קרפל ם״במרה תמדקהמ בואשו ליבקמ ןרואיתו תותכ שולשל הקולחה

 ם״במרה לצא תותכה רדס ."םדא ינב םב וקלחנש תוקולחמ שולש" לע
 לע ןרואית ןאכ וליאו רתוי רווחמ תותכה רואית ם״במרה לצא .ךופה

 .רוציקה ךרד
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 יתציחממ םינפל םנכהל יחור 'ה ריעה 'יחמק ןב השמ 'רב לאומש ינא התעו
 םויה יהיו .םילשורימ םייח םימ 'ו״אצי תנשב ילצא שדחתנש רבד ליבשב 108 107

 תכהמ שיא יתיאר...'הל ולכ אוה םירופכה םוי ארונהו לודגה 'ה םוי
 לכל רובדו הריש ותוארב להבנו הריש קרפב םירחא םישנא םע ארוק תינשה 109

 זראה ןמ /רומגי ללהו הריש םמודו חמוצ יח יכו ןטק דעו לודגמל םיאורבה

 ארקיה /ןימאי אל הזש ימ /רמאל םתא רבדיו /רומח דעו למגמ בוזאה דעו

 ונל שי לבא .םכח אלו רעב לכסו ןימ אוה ןכ האנקבו המחב יתינע /ןימ

 הרתסנו המלענ ןומהה יניעמ םנמא םהמ שיו תמא םימכחה ירבד לכ יכ ןימאהל

 "הריש קרפ שרפל...יתררועתנ הז לעו םכותב ןופצ לארשי תיבל בוט ברו םכרד

 .(ב-א112 ,ןכנימ י״כ)

 ונייה ,הנש התואב םתסה ןמ ,םירופכה םוי רחאל יאדוב בתכנ שוריפה

 טרופמה יאלמו רדס יפ-לע םינונמהה ושרופ הז שוריפב .£1 347 וא 1346] ז״ק

 .עדרפצהו דוד שרדמ קר ללכנ םירחאה םיקלחה ןיבמ .הזב

 םיילושבו ,ןכנימ י״כב הקיחמ י״ע ושטשוט "יחמק ןב הסמ רב" תוביתה (106
 .תוקוחמה תוביתה תא אורקל ןחינ ןיידע םלוא ."יחמק ןב השמ" :ההגה םש

 םשה לש תרחא הסרג ."ו״צי יחמק השמ 'רב לאומש" דרופסקוא י״כב
 14. £8,ע־361*1111£, י "ע תאבומ ,באה םש לובלבב םתסה ןמ הרוקמש ,יטרפה
 י״כ תא ריכזמה ,06 301110}ב1;6 <10ע <71111611 111 501־1;ן1£01, ע. 75, 110. 2

 -ב םייהכריק תמישר ךמס לע ,יחמק השמל ש״פ שוריפ ליכמה ילומרכ
 .£45 'םמ ,י״כ ,םדוקה קרפה ףוסב האר] 42י7 20 (1856 ), ע. 507

 י״כ .הז שוריפל ץוחמ רבד עודי אל תמסרופמה יחמק תחפשמל הז ןב לע
 11. 211112, האר ,ומרלפב יחמק השמ רובע 1342 תנשב בתכנ 361 ןקיטאו

 2111* 06301110111;6 1עב<1 11 ־66, ע. 516; !<1. 81נ611130}ב1161<161•,
 תחסונ יפ לעש ,ונרבחמ לש ויבא אוהש ,ןכתי .118X1 (1871), ע. 35
 ,םיעטמ רדיינסנייטס .שוריפה תביתכ ןמזב יח דרופסקוא י״כבש הכרבה
 ץנוצ לע ךמתסמ אוהסכ ,ד״יה האמב הילטיאב ובסי ,יחמק תחפסמ ינבש
 עודי הפוקת התואב םלוא .2704 'מע ,3285 'םמ ,11 ,08 האר ;םש

 ,711 ,<78 ןייע .תפרצ ןוגכ ,תורחא תוצראב החפשמ התוא ינב לע ףא
 לש וידימ הארנכש ,ןכנימ י״כב הביתכ התוא םוקמ לכמ .497-495 ׳ע

 ומצע שוריפה םג .רבד לכל איה תידרפס ,(ןלהל האר) האב רבחמה
 הארנכ םה וב םירכזנה תומשה .םה םיידרפס ותטישו וחור ,ונונגס

 תחסונ ;היחי ותנומאב קידצ=3 "י״בצ אטרופסד יתשנבנב 'ר" :םיידרפס
 'ן קחצי ;(!?ן״במרה יחא £6117־611131:6 <16 (80,)1יסע1:0. =) £יחל הכרב

 ההז ילוא) "יולה ןתנ 'רב השמ 'ר ליכשמה םיענה" ,ןח חור ,תאיג
 211112, האר ,1354 תנשב ןיידע יח היהש ןתנ השמ ינאלאטקה סנרפל

 1*1 161־8,1111,§68011101116 161־ 3ע־£0,118 £81611 106316, 561־1111, 1865,
 םע ותוהזל ןיאש רובס ש״שמר .35 'ע ,(ב״ירת) א ץולחה ;ע. 517

 .(106 'ע ,םש ,ריכזמה הוושה ,הז

 דרופסקוא י״כב ,(הביתל לעמ תודוקנ עברא) ת״ר ןומיס םע ןכנימ י״כב (107
 הז היהש יפלו ,ז״ק תנש ,ןטק טרפל ,איה הנשה .אוהש לכ ןומיס אלל

 שוריפה תא וריכזהב רדיינשנייטש ןייצמ ףא ךכ .1346 ונייה ,רופכ םוי
 אלו ,0£ ,11 ,001. 2704 ,דרופסקוא י״כ יפ-לע רחא ןינעב ןויד בגא

 תיעטומ האירק .1565 'םמ דרופסקוא גולטקב ראואביונ בתכש ומכ 1347
 וכמתסהב ,1345 תנשב יח יחמק לאומשש בתוכה ,םקוד לצא ךיראתה לש

 - אוהה י״הכב הביתה ןומיס ךרד יפ-לע ךכ ארק אמש וא) יזנכשא י״כ לע
 ,(1345 איה הנשה םנמא זאו ןמסיהל אל ף״לאה התיה הייושע לשמ ךרד

 .1)61־ 01־X ;16111 (1849), 001. 237 האר

 .ח,די הירכז (108

 .םיטסיאתאה ןיבמ - רמול (109
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 ס יפ-לע ש" פ רדס

 עדרפצהו דוד שרדמ .1

 ,םיצרשבש םיליא ,םיצרש ,תורהנ ,םימי ,םיגד ,ןתיול ,רבדמ ,ץרא ,םימש .2

 ,ןדע ןג ,לט }[ח םיקרב ,םימשג] דובכ יננע ,םיבע ,םיבכוכ ,חרי ,שמש

 £ח ןאכ דע] רבכע ,הדלח ,ברקע £ז םינינת] שחנ ,הדשבש תויח ,תודש ,םנהיג

 ,ןפג ,בובז ,תיממש ,זוא ,אזווא ,רוגע ,תינונס ,הנוי ,לוגנרת ,הלמנ

 ,יפסוי ,המחר ,רשנ ,ברוע ,הדיסח ,תונליאה לכ ראש ,הנאת ,רמת ,חופת

 הקד המהב ,סוס ,םיטח תלבס ,םירועש תלבש ,ריוא ,ליסח ,הדרפ ,ריזרז

 ,למג ,רומח ,רוס ,האמט הסג המהב ,הרוהט הסג המהב ,האמט הקד המהב ,הרוהט

 .(הריס ירמוא 65 כ״ה0) םיבלכ ,לעוש ,באז ,הירא ,יבצ ,ליפ

 .£(שוריפה ףוגב םירכזנ) תוחפסנ] .3

 ♦ המודכו תרמוא איה המ ,רמוא והמ - םירוציק אלל :םינ ונמהה תינבת

 יקלחו אלמ דרופסקוא י״כב ;ללכ־ךרדב אלמ טוטיצ ןכנימ י״כב :טוטיצה ךרד

 .דחאכ

 רבדה חכויש יפכ ,ךא ,הקתעהבש םישובישמ הארנכ יקנ שוריפב ש״פ חסונ

 .שרפמה לש םייוסמ יטרפ דוביעמ יקנ אוה ןיא ,ןלהל ןחוחינו תואסרגה ןוימב

 :םפוג י״הכ רואיתל התע הנפנ

 ז י "כ
110 

 .004. 26ונע. 239 ןכנימ ,תיראוואבה הנ ידמה-תי ירפס י״כ

 - £1347] ז״ק ךרעל .יחמק השמ ןב לאומשל וווייהריש קרפ" שוריפ

 .תידרפס תינבר הביתכ .ומצע ינפב ךורכ וניא .ב151-א112 םיפד .1363

 וניא י״הכ לש וכוראת .תדרפנ חיפרגואילאפ הדיחי הווהמ שוריפה
112 

 ,1363 תנשמ תודועתמ עודי ריינב עובטה םימה־ןמיס .וכרצ לכ רורב

 םייתורפס םינוירטירק תרזעב חיכונ ןלהל .תפרצו דרפס ,הילטיאב ובתכנש

 ומצע יחמק לאומש ידיב ,קתעוה ףא ונממ ןטק קלחו ,הגוה הז י״כש םיימינפ

 רחואמ ךיראתל זמור םימה-ןמים .ז״ק רחאל ונייה ,ןושארה חסונה תביתכ רחאל

 .1363 תנשל ךומס ,רתוי

 שארב הטלבה-ןמיסב הז םש תטלבה יפ-לע ,ומש היה םהרבא י״הכ קיתעמ

 .א120 ףדב תישילשה ,הרושה

 .(ליעל האר) םימ-ינמיס לעב ריינ :רמוח

 .םוח העבצ .הדיחא :ו יד

 123 ,112 םיפד) א״כ תונוילג 4 ינב םיסרטנוק השולש :םיסרטנוק

 לצופמה םימה־ןמיסמ םג חכומ ךכ - דחא ןוילגכ םירובח םרקיעמ ויה

 שארב 123 ףדשכ ,הכלהכ אלש וכרכנו ודרפתנ ךא - םהינש ןיב

 -86 'ע) 239 'םמ ,80 הרעהב רכזנה ,רדיינשנייטש גולטקב ורואית האר (110
 ;50 'ע ,םימודק לחנ ,םקוד לצא סג ק״שר ׳יפל רשקב רכזנ הז י״כ .(87

 .45 הרעה ,432 ׳ע ,לארשיב תושרדה ,ץנוצ

 שבשמ רובהש" ,םש ,לארשיב תושרדה ,ץנוצ לש ותנעט רוקמ יל ררבתנ אל (111
 .""אריס״ל הריש קרפ תא םש

 'םמ םג הוושה ;68 'םמ הקירב הוושה .143/140 םיפדב לשמל םימה ןמיס (112
 .(1400-1365 םינשהמ) 67 ,(הנס התואמ) 66
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 2 ןב דחא םרסנוקו (ןושארה סרטנוקה תא םייסל תחת ינשה סרטנוקה

 :ב-א151 ;הנוש הביתכב תרחואמ תפסות :ב-א150 ;ב151״־א148) תונוילג

 .(קיר ףד

 רוטיעב םירטועמ ףד ירמוש :םיפדו סיסרמנוק רדס תרימשל תומיש

 הצוח םיילושה-וקשכ ,מ״מ 15 םיקחורמ םהו ,טסקטל ההז םלדוג ,עובק

 .םיתש וא תחא הלמ ללוכ ףדה רמוש .ללכ־ךרדב םתוא

 ויהו םירכינו םיסג ריינה לש ךרואה יווק .טוטרש ןיא :טוטרש

 .םיילוש-יווק שמשל םייושע

 ןמ״מ 205 :יללכ ךרוא .דיחא הוותימ שי טוטרש רדעיה תורמל :הו ו ח י מ

 :םינותחת םיילוש ;מ״מ 157 :טסקטה ךרוא ;מ״מ 13 :םינוילע םיילוש

 :טסקט ;פ״מ 25 :םיימינפ םיילוש ;מ״מ 150 :יללכ בחור .מ"מ 35

 .25 :תורושה ׳םמ .ס״מ 40 :םיינוציח םיילוש ;מ״מ 85

 ותרוצ) יפארג יולימ י״ע תואלמ תורוש ןתואלמ-יתלב תורוש :הרוש

 ,תונזואמ תורתי תורוש ;תונורחא תויתוא תבחרה י״ע יולימ ; (/*

 .הנורחאה הביתל לעמ ןיטישה ןיב תורתי תויתוא

 :תוינוניב תויתוא הבוג ;מ״מ 4 :תובותכה תורושה ןיב חוור :תויתוא

 הבוג ;מ״מ 5 תימינפ הרוש ,מ"מ 7 הנוילע הרוש :דיימל הבוג ;מ״מ 3

 תויתוא הבוג ;מ״מ 5 תימינפו הנותחת הרוש :תויתחת תויתוא

 .168 :תורוש 5 ךותב תויתואה ׳סמ .מ״מ 3.5 ל״מיג :תודחוימ

 .תורטועמ יתלב החיתפ-תובת :םיטושיק

 תודוקנ יתש-הקספ ,תיליע הדוקנ-קוספ :קספה תורוצ :םייפארג סינמיס

 לעמ תונסכולמ וא תוכנואמ תודוקנ יתש :םיזורח ןומיס ;תויליע

 לעמ שלושמ ןיעכ תודוקנ שולש :םיירוקמ ההגהו הקיחמ ינמיס ;זורחל

 :םירוציק ןומיס ;תויתואל לעמ תודוקנ :ת״ר ןומיס ;תהגומה הביתל

 .ןסכולמ וק
 (י• :היווה םש 113 ד•

 תויפרגואילאפ תודיחי תכרוכ איה ןכש ,תירוקמ הניא הכירכה :הכירכ

 םילגנה םיבחר רוע ירושיק ;ףלק תפיטע :המודק איה םלוא ,תודחא

 .ןגמ-תוסיפו ןגמ רושיק ,הלופכ הריפת ;םיכתח ינשב הפיטעב

 ח י "כ

4 11 
 .0עע. •4411. 404 דרופסקוא ,הנאילדוב תיירפס י״כ

 ינפב ךורכ וניא .ב142-א110 םיפד .ז״ט האמ ךרעל .הלבקב ץבוק

 .(ףוסב רקיעב) הטוהרל הטונה ,תיחרזמ-תידרפס תינבר הביתכ .ומצע

 .ב142-א131 :"הריש קרפ לע שוריפ"

 ןמז ימוחתב הארנה יפכ םלוא ,םידחא םירפוס ידיב בתכנ ולוכ י״הכ

 ןתינ ,הילא ךייתשמ ש״פש ,תיפרגואילאפה הדיחיה תא .םיהז הביתכ תרוסמו

 ןרפסמב תודונתה ובש ,י״הכ ראשל דוגינב ,דיחאה תורושה רפסמ יפ-לע דדובל

 .59 'םמ ךאברטואל ;(?הילטיאמ) ד י״כב היווה םש תרוצ הוושה (113

 .548-546 הדומע ,1565 'םמ ,ראואברנ גולטקב ורואית האר (114
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 וליאו ,הטירח י״ע בכרומ םוטרש םירחאה םיקלחב םלוב ןכ ומכ .תובורמ

 .אוהש לכ טוסרשב ןיחבהל ןיא וז הדיחיב

 יפ-לע .םתוהזל השק ךא םימ-ינמיס ריינב .ןופולוק ןיא וז הדיחיב

 ויבא םשל .איה תיחרזמ-חידרפס הביתכה תרוצ ףאו ,חרזמב בתכנש ,הארנ וידה

 ,חינהל ןיא ךא ,ו״צי יחל הכרבה תחסונ םנמא תפרוצמ ,יחמק השמ ,רבחמה לש

 הביתכה יפ-לע .שוריפה רוביח ןמזל רומס ,רמול ,וייחב דוע קתעוה י״הכ יכ

 .ירוקמה י״הכמ םתסה ןמ הלגלגתנ ו״צי החסונהו ,ז״טה האמב בתכנש ,הארנ

 .(ליעל ןייע) םימ-ינמיס לעב ריינ :רמוח

 .(חרזמל תיסופיט) ההכ רוחש העבצ .הדיחא 5 ו יד

 הארנה יפכ ;הקודהה םתכירכ ללגב םבכרה תא קודבל השק :ם י סרטנו ק

 .תונוילג השש ינב

 ,טסקטל ההז םלדג ,ףד ירמוש :םיפדו םיסרטנוק רדס תרימשל תוטיש

 .םיילושה וקל ןימימ ,ונממ מ״מ 5 םיקחורמ

 .טוטרשב ןיחבהל ןתינ אל :טוטרש

 ךרוא ;מ״מ 19 :םינוילע םיילוש ןמ״מ 201 :יללכ ךרוא :הוותימ

 ;מ״מ 150 :יללכ בחור ;מ"מ 16 :םינותחת םיילוש ;מ״מ 166 :טסקטה

 ;מי'מ 120 :טסקטה בחור ;(םיביצי םניא) מ"מ 10 :םיימינפ םיילוש

 .27 :תורושה ׳סמ .מ"מ 20 :םיינוציח םיילוש

 הלמה תלחתה י״ע יולימ ,הצוויכ וא הלמ תבחרה י״ע יולימ :הרושה

 ןיב תורתי תויתוא ,ןזואמב תורתי תורוש ;יפרג יולימ ,האבה

 .ןסכולמב וא הביתל לעמ ןיטישה

 :תוינוניב תויתוא הבוג ;מ״מ 4 :תובותכה תורושה ןיב חוור :תויתוא

 תויתוא הבוג ;מ״מ 5 תימינפו הנוילע הרוש :דיימל הבוג ;מ"מ 2.5

 תויתוא הבוג ;מ״מ 6 תימינפ הרוש ,מ״פ 7 הנותחת הרוש :תויתחת

 5 ךותב תויתואה ׳יסמ .מ"מ 3 ן״יע ;מ"מ 5 ,4 ו״ית :תודחוימ

 .222 :תורוש

 .תורטועמ יתלב החיחפ-חונית :םיטושיק

 .תויליע תודוקנ יתש :(ןיא ללכ־ךרדב) קספה תורוצ :םייפארג םינמיס

 לעמ םינסכולמ-־םיכנ ואמ םירצק םיוק ינש וא :ת״ר ינומיס

 .ל״נכ דחא וק :םירוציק .תויתואל
 11 5 ר >

 1 * י יי״ :היווה םש תרוצ

 ח-ז יסחי

 תימינפ תודע תקפסמ יחמק לאומש 'ר שוריפ לש י״הכ ינש יחסונ תאוושה

 םיטרפ ונל הפיסומו ,אוה ףארגוטוא וקלחב יכ החיכומ ,ז לש ונמזל

 .הז שוריפ לע םייפרגוילביב

 ,םיקרבו םימשג ןיא זב יכ ,הלעמ ףתושמה םינונמהה יאלמ תניחב

 אבומ םנונמהש ,םינינת ןיא זוב וליאו ,רתויב רצק רואיב םע חב םיאבומה

 ."המדקהב הלעמל ראובמ הז" הרעה ףוריצב זב

 ,הטוהר-תינבר תידרפס הביתכב אוה ףא ,1959 המרפ י״כב םג ההז הרוצ (115
 אלא וניאש ,ב״כ 'ה ,ךיראת ןייוצ יסור-הד גולטקב] ךיראת אלל ךא

 .[קיתעמה אלו םירבחמה דחא ןופולוק
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 וליאו ,ןה ומצע רפוסה לש ויתוהגה ןהמ תוסעמ קרש ,תובר תוהגה זב

 ידימ .רפוסה םומלוקמ קד ןסומלוקו ,רתוי הטוהר ןתביתכ ,תרחא דימ ןבור

 תלחתה דע א113 שארמ) המדקההו אובמה ירבד ףוסמ ןטק קלח םג קתעוה די זתוא

 ,הירחאל דימ וא הקתעהה ידכ ךות הכרענ ההגההש ,ןאכמ .(ב113 לש תישש הרוש

 .רצק ןמז קרפל ופילחה וליפאו ,קיתעמל ךומס היהש םדא ידימ

 תפלאמ םלוא .ח ףוגב תולולכ ,ןה תומלשה ןבורש ,םיילושה תוהגה לכ

 "וריסהל יתכלמנ הזב יתבתכ שוריפה" :םנהיג תריש ילושב ההגהה רתויב

 רחאל ,ןכאו !ומצע רבחמה י״ע קר םשריהל הייושע וז ןוגכ ההגה .(ב126)

 !אוה לולכ ןיידע חב וליאו ,שוריפ לכ זב ןיא םנהיג תריש

 .שוריפה לש ןושארה חסונה לש קתעה אוה ,זל רחואמה ,ח ,התעמ רומא

 הארנכ בתכנ ופוג י״הכ .ומצע שרפמה לש היזיוור ,אוה ינש חסונ ז וליאו

 .קיתעמה תא המ ןמזל ףילחה ףאו והיגה ומצע אוה ;יחמק לאומש 'ר לש ותחגשהב

 .אוה ףארגוטוא וקלחבו ,שוריפה רוביח ךיראת רחאל בתכנ זש ןאכמ

 פ י "כ

 .1/^81־11. 24 ןדייל ,הטיסרבינואה תיירפס י״כ 116

 ךורכ .ףד 246 .£1 537] ז״צר ירחא ?ןוי .הלבקב לודג ץבוק

 .ב172-ב171 :[הריש קרפ] ?תינווי תינבר הביתכ .ומצע ינפב

 לש הלא םיקלח ינש ןיב .דחא רפוס ידיב ופוסבו ושארב בתכנ י״הכ

 הנוש הוותימבו רתוי הטוהר ,תצקמב הנוש הביתכב םיבותכה טיפד 20-כ שי י״הכ

 םע .ש״פ ןהיניבו ,רקיעב הלבקה חורב תודחוימ תוליפת טקל םיליכמה ,םעמ

 םש תרוצ ןוגכ תונוכת ןהל תופתושמו ,ןהל דחא ןונגס ,תוביתכה יתש תאז

 ,ןכ לע רתי .דועו ףדה ירמוש תרוצ ,ןתגירחו תורושה יולימ תוטיש ,היווה

 .תוחפ האנהו רתוי הטוהרה הביתכל האנה רפוסה תביתכ ןיב יתגרדה רבעמ שי

 םירחא םינחבב שמתשהל ןתינ אל ,ופוג י״הכ תא קודבל ונתאמ רצבנש רחאמ

 תוגיתכה יתש ןיב הנחבהה ךרוצל (הביתכל הביתכמ רבעמב סרטנוקה בכרה ןוגכ)

 תרבושה ,תוליפתה תדיחי לש הנושה הנכות .ןה תונוש תודיחי םאה הערכההו

 ףוסב .בוברש וא המלשה לש דשח ררועמ ,הלבקב םירוביח תקתעה תופיצר תא

 .וב ןמוקמ דקפנ הלא תולפתו תרחאה הביתכל המוד הביתכב ונכות םשרנ י״הכ

 .ומצע רפוסה ידיב ילוא ,רתוי רחואמ י״הכל ובברוש תולפתהש ,אופא ,ןכתי

 תרוסמ התוא ימוחתבו ,ופוג י״הכל ךומס וז הדיחי הקתעוה ךכ םאו ךכ םא
 םירצקה םינופולוקה ןמ ררבתמש יפכ ,ז״צר תנשב בתכנ ומצע י״הכ .הביתכ 117

 .(א158) הריצי "ם לע שוריפ ףוסבו (ב114) הרוא ירעש ׳ם ףוסב

 14. 51:611180111161(161־, 081:810£83 00110־801 גולטקב ורואית האר (116
 1161)1־8601־810 511)1101:116086 18§48210-5818ע,86 , 18£18111־581;8עי01־8111 ,

 ,הפוריא תוירפסב יעסמ רחאל יל הלגתנ הז י״כ .1858, ע. 88־95
 רואית וראתל ינממ רצבנ ךכיפל ,ןדייל תיירפסב םג יתרקב ובש

 יבתכ ימולצתל ןוכמבש םליפורקימה טרסב יתשמתשה .טרופמ יפרגואילאפ
 .17370 'ם ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב םיירבעה דיה

 ןוכיטסורקא ךרדכ תויתואה תטלבה יפ-לע ,היה םחנמ רפוסה םשש רבתסמ (117
 .(ב63) הרוא ירעש עצמאב
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 ,םייחרזמ תודוסי לש גוזימ הב שיו ,םיירבע יייכב תחוור הניא הביתכה
 תונוכתה םג .תינווי הביתכל ינייפואה גוזימ ,תיארק הביתכו םייקלסיא 113

 ,םייארקו םייחרזמ יייכל םיינייפא היווה םש תרוצו דומיעה ,תויפארגה 120 119

 .ןווי ירוזאב י״הכ רוקמ תא עובקל שי יכ ,הארנ ךכיפלו

 חורב ןבור ,תודחוימ תוליפת רורצ ךותב תרתוכ אלל קתעוה הריש קרפ

 יאבג ףסוי 'ר םכחה ןמ הלאשנש...השודק הלפת" :תישעמה הלבקה וא הלבקה

 הלפת ,אנונמה 'ר תלפת ,דוחייה תליפת ,י״בשרל הלפת ,"הנייר הליד עידיד

 הדוהי 'רל י״הכב םיסחוימ םהינש) דובכה רישו דוחייה ריש ,איבנה והילאד

 :תחתופה ,"בוטל רוכז איבנה והילאד הלפת" תרתוכה תחת אבומ ש״פ .(דיסחה

 :תמייתסמו "...לארשי תוכרעמ יהלא םיהלא יוי םשב לארשי יהלא יוי םשב"

 הרושב ש״פ ליחתמ ןכמ רחאל ."לודגה ךמש רובעב םימחרב יתשקבו יתלאש השע"

 .יתבר החיתפ-תביתב ךא ,תרתוכ אלל ,רומאכ ,חחזומ השדח

 פ י״כ יפ-לע ש״פ רדס

 רזעלא 'ר רמא ;רזעלא 'ר רמא :תוחפסנ .1

 יננע ,חור ,םיבע ,םיבכוכ ,חרי ,שמש ,הליל ,םוי ,ץרא ,םימש :םינונמה .2

 ןג ,םימשג ,םיקרב ,םיגד ,ןתיול ,תונייעמ ראש ,תורהנ ,םימי ,םימ ,דובכ

 ,הרוהט הקד המהב ,האמט הסג המהב ,הרוהט הסג המהב ,רוש ,תויח ,םנהיג ,ןדע

 ,הנוי ,רשנ ,םיבלכ ,לעוש ,באז ,בוד ,למג ,רומח ,סוס ,האמט הקד המהב

 ,זוזע ,רוגע ,םילבש ראש ,םירועש ילובש ,םיטח ילובש ,םירחא תונליא ,רמת

 ,םימרכ תרופצ ,ריזרז ,הדיסח ,יפצ ,רופצ ,המחר ,בובז ,תיממס ,תינונס

 ,היא ,לוגנרת ,הלמנ ,לותח ,רבכע ,הדלוח ,ברקע ,שחנ ,ליסח ,יבצ ,תיטס

 (הריש ירמוא 63 כ"הם) הפצנ

 .'םוא םה המ - 'מוא איה המ - א״ה המ - 'בוא והמ :םינונמהה תינבת

 םימשה" :ת״רב םיקוספה יפוס םימעפל ,םלש טוטיצ ללב־ךרדב :טוטיצה ךרד

 .£עיקרה דיגמ=] "ר״המ וידי השעמו...םירפסמ

 .הקתעה ישוביש אלל טעמכו תונקיידב הארנכ וחסונ תא רסומ י״הכ

 3.11. 511ינ11ג11x6 ,8,13111 56וכעסזוז 302*±נני6, 11 (1116 ?18,1נ63), הוושה (118
 .(1484 תנשמ) 292 ׳םמ ;(1469 תנשמ) 290 ׳םמ 10214021, 195 4-7

 3־11111;. 381, 300. 187 דרופסקוא י״כב םינסכולמ ףד ירמוש :לשמ ךרד (119
 דרופסקוא י״כ הטמ יפלכ ןיטישה ןיב תורתי תורוש ;בורל דועו

 תינייפוא ןהיניב ו "יוו ןיד "וי יתש לש היווה םש תרוצ .311111;. 621
 .דועו 511111;. 599 דרופסקוא י״כ ףאו ךאברטואל לצא האר ,חרזמל

 הוושה ;ןסכולמב םיתעל תובותכ רפוסה י״כב הנותחתה הרושה תובית (120
 הבו י״חכל המוד הביתכ .1396 תנשמ 08.2*11. 21 ןדי ילב יארקה י״הכ

 <1/8,1*11. 22 ןדיילב רחא יארק י״כב היווה םשל ההז הרוצ םג
 .1407 תנשמ 308,1. 4 ןדייל - ההז היווה םש .1 336 ,שילופונירדא



 צ י "כ

 .842 ןסיג ,הימדקאה תיירפס י״כ א1 20

 .תיזנכשא תינבר הביתכ .ד״י האמ ,זנכשא .זנכשא גהנמ ,רודיס

 .ב14-א12 :"הריש קרפ"

 י״הכ ןוימב שומיש וב השענו ,הרודהמה תנקתה רחאל הלגתנ הז י״כ

 הצובקל אוה ךיישש ,הרוה ונוימש יפל .הרודהמה ףוגב חסונל תודחא תורעהבו

 ךכיפל .הרודהמה ךרוצל הבר ותובישח ןיא ,שודיח לכ ויתואסרגב ןיאו ,(ב)

 .דבלב סוליצ יפ-לע קדבנ אוהש םושמ ףא תאזו ,רצוקמ ורואית םג

 הביתכב ,רחשה תוכרב ינפל תורחא תודחוימ תוליפת םע דחי קתעוה ש״פ

 ,י״הכמ תדרפנ וז הדיחי םא תעדל ןיא םוליצה יפ-לע .רודיסה תביתכמ הנוש

 .השארב הרסח וז הדיחי .רחא רפוס ידיב הבתכנ ךא אמש וא ,רודיסל הפסונ קרו

 שירפמ ןקזה והילא ונבר רדס" ,'ד םוי עצמאמ דוחייה ריש תא תללוכ איה

 ...םוי לש וניינעמ ומויב םוי רבד עובשה ימי תעבש לכל ב^^ל״צז םחנמ 'רב

 ןב אוהש חטבומ הזה רדסכ םוי לכב ורמו אהו ...ןשדה תמורתו הכרעמה רדסו

 ,דקונמ-יתלב ופוג רודיסה ."הריש קרפ״ו ,(!ש״פ תוחפסנ הוושה) "אבה םלועה

 האמ עצמא ךרעל ,ד״יה האמל תיסופיט הביתכה .תדקונמ ושארבש וז הדיחי ךא

 .וז

 צ יפ-לע ש״פ רדס

 ,תורהנ ,םימי ,םיגד ,ןתיול ,רבדמ ,הליל ,םוי ,ץרא ,סימש :םינונמה .1

 ,םימ ,דובכ יננע ,חור ,םיבע ,חרי ,שמש ,םיצרשבש םיליא ,םיצרש ,תוניעמ

 ,רבכע ,הדלוח ,ברקע ,שחנ ,הדשה חויח ,םנהיג ,ןדע ןג ,םימשג ,םיקרב

 ילבש ,המחר ,בובז ,תינונס ,רשנ ,זווא ,רוגע ,הנוי ,לוגנרת ,הלמנ ,לותח

 ,םימרכ תרופצ ,ריזרז ,הדיסח ,יפצ ,רופצ ,היצ ,םירחא תונליא ,רמת ,םירועש

 ,הרוהט הסג המהב ,האמט הקד המהב ,[הרוהט הקד המהב] ,סוס ,יבצ ,תיסט

 םיבלכ ,לעוש ,באז ,בוד ,הירא ,ליפ ,למג ,רומח ,רוש ,האמט הסג המהב

 (הריש ירמוא 62 כ"הם)

 רזעלא ׳ר רמא ;רזעילא 'ר 'סא :תוחפסנ ;היעשי שרדמ .2

 ."הריש קרפ קילס" ופוסב

 .םירוציק אלל ׳וכו רמוא אוה המ :םינונמהה תינבת

 ,39 'ע ,א ,ןוכמב םיירבעה יייהכ ימולצת תמישרב ומושיר האר (א120
 1. 78.1 !*.<11*1811, 081810£116 האר .(ש״פ םש רכזנ אל) 519 'םמ

 00(11011111 08211130ע !ע 10 2*11211 811)1101116 086 .808(161111086 0188611818,
 ,£2י8210£02:1 8.11,, 1880, ע. 293, 110. 1392

 האר ,( !ס 1*18218 ) "שנמ תנידממ" ואצומ יכ רסמנ םירחא י״כב (ב120
 ןייצמ ץנוצ .11. 01*083, 081118 ^־848106, £81*18, 1907, ע. 363

 1. 2־8112, 2111• 063011101116 1121<1 1<116ע81וגנ:, האר ,םיראפמ ואצומש

 ,הטוהסדנל ל״א לצא רמוחה םוכיס האר ואצומ תלאש לע .ע. 192
 ןיקתהש הכרעמה רדס לע .15-14 'ע ,ז״ירת ,ןילרב ,הדובעה ידומע

 1. 211212, 1)1162*81112:§6 8011101116 <161־ 3ע־218£0£814־21 £06816, האר
127-128 .?[ ,1865 ,1121*362. 
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 .םיבותכה לש אלמ םוטיצ :טוטיצה ררד

 .תודחא תוטמשה וב תורכינ ךא ,תונקיידב קתעוה י״הכ

 (ר) ק

 שומיש וב ונישעש ,ןושארה םופדה לש וחסונ תא םילמסמ ונא ק הלגיסב

 .י״הכ םע דחי

 :ורפס ףוסב) הריש קרפ שוריפ 121,£ינארטמ1 ינארט יד ףסוי ןב השמ
 .(י-א תדחוימ םיפד תריפס .£1 576] ו״לש ,האיציניו ,םיהלא תיב 122

 ,(ב״ע-א״ע א) שוריפ אלל ותומלשב "הריש קרפ" ספדנ שוריפה שארב

 .ש״פ שארב תואבומ תוחפסנהו ,םיקלוחמ םניא םינונמהה .שוריפה וירחאלו

 ק יפ-לע ש״פ רדס

 לודגה רזעילא 'ר אינת ;רזעילא 'ר אינת ;קסועה לכ :תוחפסנ .1

 עדרפצהו דוד שרדמ ;ךבבל לכב רומג .2

 ,םיצרש ,תוניעמ ,תורהנ ,םימה ,םיגד ,ןתיול ,רבדמ ,ץרא ,םימש :םינונמה .3
 ,הור ,םיקרב ,דובכ יננע ,םיבע ,םיבכוכ ,חרי ,שמש ,םיצרשבש םילא 123 123

 ,ברקע ,םינינת ,שחנ ,הדשבש תויח ,תודש ,םנהיג ,ןדע ןג ,לט ,םימשג

 ,רשנ ,זווא ,ברוע ,רוגע ,הנוי ,לוגנרת ,הלמנ ,לותח ,רבכע ,הדלוח

 ,ןפג ,םילבש ראש ,םירועש תלבש ,םיטח תלבש ,המחר ,בובז ,תיממש ,תינוניס

 ,יכנוא ,רבה זווא ,היצ ,הדשבש תוקרי ,תונליא ראש ,הנאת ,חופת ,רמת

 הקד המהב ,הרוהט הקד המהב ,סוס ,ליסח ,תיערפ ,יבצ ,תרופצ ,ריזרז ,הדיסח

 םיבלכ ,לעוש ,באז ,הירא ,ליפ ,למג ,רופח ,רוש ,הרוהט הלודג המהב ,האמט

 (הריש ירמוא 70 כ"ה0)

 היעשי יבר שרדמ .4

 .םירמוא ,תרמוא ,רמוא :םינונמהה תינבת

 .('וגו) יקלח םיתעל ,םיבותכה לש אלמ טוטיצ :טוטיצה ךרד

 יתאצמו ידיבש הריש קרפ היגהל יתשפח" :ט״יבמה רמוא ושוריפ תלחתהב

 הז חסונ לש םינונמהה רדס םש איבמ אוהו ;(א״ע ב) "םיקרפל קלוחמ ש״פ

 ךרוצל הכרעש יפ-לע־ףא ,ר הלגיסב םילמסמ ונא וז הסרג ,םיקרפל םתקולחו

 .םצמוצמ שומיש הב השעייו קפסב לטומ תיתרוקיבה הרודהמה

 ׳ח האר ויתודלותו וייח תונש לע שדוחמ רוריב .ט״יבמה הנוכמ (121
 רפס ,ם״יבמהו וראק ףסוי בר ןרמ ןיב רבעש חוכו ,יקסבורטימיד

 .זיק-וטק 'ע ,ב״כשת , £ו תונופס־] תפצ

 שוריפה .1 'םמ ,םיסופדה לש היפרגוילביבב האר תופסונ תורודהמ (122
 .ש״ע ,דמחנ רפס םשב דוחל םג ספדנ

 .שוריפב עיפומ ךא ש״פ ףוגב רסח (123



 ,תורהנ ,םימי

 ר יפ-לע ש״3 רדס

 ,םיגד ,ןתיול ,םינינת ,היצ ,רבדמ ,ץרא ,םימש :א קרפ

 םיצרשבש עשר ,םיצרשבש םיליא ,םיצרש ,תיניעמ

 ,לס ,םיקרב ,דובכ יננע ,ריוא/חור ,םיבע ,םיבכוכ ,חרי ,שמש :ב קרפ

 םניהג ,ןדע ןג ,םימשג

 ,רוגע ,הנוי ,לוגנרת ,הלמנ ,לותח ,רבכע ,הדלוח ,ברקע ,שחנ :ג קרפ

 רבה זווא ,זווא

 תויח ,יבצ ,תיטס ,תרופצ ,ריזרז ,הדיסח ,יפיצר ,ןוזיא ,רופצ :ד קרפ

 דורפ ,ליסח ,תיגרפ ,הדשה

 ,ןומר ,הנאת ,ןפג ,תודש ,םחר ,בובז ,תיממש ,תינוניס ,רשנ ,ברוע :ה קרפ

 ,תוקרי ,םילבשה ראש ,םירועש תלבש ,םיטח תלבש ,הדשה יצע לכ ,חופת ,רמת

 לולבש

 ,סוס ,למג ,האמט הסג המהב ,הרוהט הסג המהב ,הרוהט הקד המהב :ו קרפ

 (הריש ירמוא 79 כ״הם) םיבלכ ,לעוש ,בד ,באז ,ירא ,ליפ ,רוש ,רומח ,דרפ

 הרישה ירמוא לש םהיתוריש תא ט״יבמה טרפמ הז רדס טוריפ רחאל

 הכירפמ (ןלהל) םינושה םהיחסונו י״הכ תאוושה .דבלב ק חסונ לע םירתיה

 םינונמה השימח דבלמ לכב םיהז ויהי םנמא םיחסונה ינשש ,וז תורשפא

 וניא ,אופא ,ר לש וחסונ .ןיטולחל הנוש םרדסש דוע המ ,םהמ דחאב םירתי

 לש תיתוכאלמ האלכה אלא וניא ם״יבמה י״ע גצומש יפכ חסונה .ורושאל עודי

 יכ חיכוי ףא ןלהל י״הכ ןוימ .רחא חסונמ תודחא תופסונ תואסרגו ק חסונ

 הרודהמב ר אבוה ךכיפל .םיחסונ לש היצנימטנוק לע זמור ובש יאלמה

 ללכ־ךרדב ,דבלב םידדוב םירקמב (ןבומכ דבלב םאראפאב) תיתרוקיבה

 .תודחוימו תונטק תויוצבקתהל ויתויופרטצהב

 םיעטוקמ די-יבתכ

 כ י ייכ

 י 1-8.(117/1( 4.) ,,גדירבמק ,הטיסרבינואה תיירפס י״כ

 13 ?׳י-׳ט האמ ?םירצמ .תיריהקה הזינגה ןמ םיטויפ סרטנוק

 .ב13-ב11 :',הריש קרפ" .תיחרזמ תעבורמ הביתכ .ףד

 םנמא .םירצמב הארנכ בתכנ ,ש״פ לש י״הכבש םודקה אוהש ,הז סרטנוק

 ,יייהכ לש ילבבה ואצומל הייאר ךכב ןיא ךא ,אוה ילבב י״הכבש יקלחה דוקינה
 .הליפתה לש י״א חסונ לע םיססובמו ,םה םיילארשיצרא םיטויפהש דוע המ 125

 ,רתוי רחואמ ;עודיכ ,אוהש ,בכרומה סופיטל ךייתשמ ובש ילבבה דוקינה

 ותומלשב י״הכ .הז י״כ לע ינעידוהש תוילגרמ 'מ 'פורפל הדומ ינא (124
 0. 1)6ו/\ז1<10ץז102, 111וע?£180116 האר ,היצטרסידב םסרופו ראות

 1)1<3111הגנב§611 <16 ע .711(1611; (161112 6־ני,1,6§עב61116 6118 361)710111611,

 הרוצב ספדנו (14-13 'ע) ש״פ לש עטקה םג ראות םש ,361*1111, 1938
 .ךכ לע ינדימעהש ןיביי 'י רמל ינא הדות-ריסא .(טי-זי 'ע) תרצוקמ

 ורוקמ םרטנוקהש ,ותחנה תורמל ,7 'ע ,םש ,'ץיבודיוד דמע ךכ לע (125
 .לבבב
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 רמע תחא הפיפכב הפו הפ יוצמ ןכ ומכ .ךכ לכ הבורמ הניא "ותוילבב" תדימו

 י״א חסונ לש יעבטה שגפמה םוקמש ,הארנ ילוא ךכיפל .ןותחת ינרבט דוקינ

 ךא .(ריהק תזינגב) י״הכ הלגתנ ףא הבש ,םירצמ אוה (ינרבטו) ילבב דוקינו
 דוקינהו המודקה הביתכה יפ-לע .י״א ימוחתב בתכנ י״הכש ,ענמנה ןמ אל 25

 ןיא םוקמ לכמ 126.תירישעה וא תיעישתה האמב בתכנ י״הכ יכ ,חינהל ילוא שי

 יוביר םה ותומדקל קהבומ ןמיס .י״הכ ןיבש םודקה אוה הז י״כש ךכב קפס

 .ותביתכב תויתואה שארב םיצקועה

 ידימ םיטעמ אל םיבוברשו םיילוש תוהגה שי םרטנוקב שייפ לש עטקב
 ,תוהגהה בור .ואב ומצע רפוסה ידימ תוטעמ תוהגהש ,ןכתי .םידחא םיהיגמ 127

 ,תורושה ףוגבו ןיטישה ןיב םיתעל ובברוסש ,תופסותו םיקוספ תומלשה ןרקיע

 טסקטהש ,הארנ .םודק ןמזב ןה ףא ךא ,רתוי הטוהר הביתכב רתוי רחואמ ובתכנ

 דבלמ .וידה עבצב םילדבהה ןמ םג רבתסמש יפכ ,םינוש םיהיגמ ינש ידיב הגוה

 םידחא םירואיב וא םימוגרת םינוש תומשל לעמ ןיטישה ןיב ובברוש תוהגה

 .יידמל המודק ןיידע ךא ,רתוי תרחואמ ,הנוש הביתכב ,תיברעב

 .*כ הלגיסב ונלמיס י״הכ תוהגה לש תואסרגה תא

 (שייפ ובש ,13 ללוכ) םידחא םיפד .רופאו בוהצ ועבצ .הבע ףלק ;רמוח

 .דיחא וניא ףלקה לדוג ;םימוגפ םירחא םיפד ;םרקיעמ םימלש םניא

 .רשבה דצ ןיבל רעשה דצ ןיב ןיחבהל ןתינ

 .(םוח ;תיברעב תוסולגהו תוהגההמ קלח עבצ) רוחש העבצ .הדיחא ;ויד

 ,םידחא תונוילגש יפ-לע־ףא .דחא סרטנוק קיזחמ י״הכ :םיסרטנוק

 13 ליכמ ךא ,תונוילג 7-מ בכרומ אוה .ורזחשל ןתינ ,ודרפנ םהיפד
28 1 

 .וגוז־ןב לש ׳רובחו דחא ףד ליכמ חונוילגהמ דחא ןכש ,דבלב םיפד

 .וכרצ-לכ רווחמ וניא רבדה ךא ,ףלקה ידיצ ןיב הלבקה הרמשנ הארנכ

 .ןיא :םיפדה רדס תרימשל תומיש

 םיכנואמ םיכתח תרוצב ןוילגה לש םיינוציחה םיילושב בוקינ ;טוטרש

 .תרגסמה ךותב הנותחתה הרושה .תורושה לש הטירח ;םירצק

 טיחורי ןב ןומלס ינפל תירישעה האמב היהש חסונהש ,ןייצל יואר (א125
 םילשהש ,יייהכ היגמל עודי היה ךא ,קיתעמל עודי היה אל םילשוריב
 יברעה ושוריפב סיחורי ןב ןומלס איבמש ןושלב ומכ רבכעה תריש תא

 .הרודהמב רבכע ןונמהו ,א קרפ ,א אובמ ןייע .טילהתל

 דוקינה לע וכמתסהב ,14 ,8 'ע ,םש ,'ץיבודיוד לש ותעד םג וז (126
 ,הזינגה ןמ אוה ףא ,ףלק לע רמס לש עטקל דאמ המוד הביתכה .דבלב

 הרשע ששו תואמ עבשו םיפלא £ע]ברא,י תנשמ 1-3 8.148 ׳גדירבמק
 הביתכה המוד ןכ ומכ .£956 תנש = ליגר ןינמל ל״צ] תורטש ןי [נ1־ל
 118011, 16ג1;3 80<1 31ה1<1163, 1, 011101נבנב0.1; 1, םסרפש תורטש ינשל

 ס־ לימיסקפו ,967 תנשמ רטש ,(718 'ע) ג¥111 לימיסקפ ;1931
 ישארב םיצקועה םיטלוב כ י״בבש אלא ,982 תנשמ רטש ,(720 'ע)

 .םינזואמה תויתואה

 היווהה סש תרוצ יפ-לע תורחא תוהגה ןיבל ןניב לידבהל ילוא ןתינ (127
 .תורחאה תוהגהבש הנושה הרוצל דוגינב ,י״הכ ףוגבש הרוצל ההזה

 וניא ןוילגה רשאכ םיסרטנוק תנכהב העודי הטיש .18,1011; 81ו11נ (128
 ולוכ יונב ,לשמ ךרד ,3267 המרפ יייכ .םינשל לפקתהל ידכ לודג

 תונורכז ,ירוביצה להנמה יחנוממ לאשוה ירבעה חנומה .סירובח-יפדמ
 לש וקלח) המוד הארוהב שמשמ םש ,45 'ע ,(אכשת־ךשת) ח-ז הימדקאה

 .(שולתה רסומ ידיב ראשנה ךמסמ
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 ידממ סג .הורתימה הנתשמ ויפ-לעו דיחא וניא ףלקה לדוג ;הוותימ

 - םלוכבש הוושה דצה .םידיחא םניא ,ש״פ בתכנ םהילעש ,םיפדה תשולש

 םיילוש ןמ״מ 95 :יללכ ךרוא :ב11 - המגודל .םכרואמ לודג םבחור

 .מ'ים 10 :םינותחת םיילוש ןמ״מ 73 :טסקטה ךרוא ןמ״מ 12 :םינוילע

 ןמ״מ 10 :(םוסרשה יפ-לע) םיימינפ םיילוש ןמ״מ 138 :יללכ בחור

 .11 :תורושה ׳םמ .מ"מ 15 :םיינוציח םיילוש ןמ״מ 113 :טסקטה בחור

 .תורתי תורוש ןתואלמ יתלב תורוש :הרוש

 חוור ןיא ןמיימ 4 :תובותכה תורושה ןיב חוור :(ב11 יפ-לע) תו יתוא

 הבוג ;ם״מ 3 :תוינוניב תויתוא הבוג ןתטטרושמ הרוש ךותב ןוילע

 :תודחוימ תויתוא הבוג ןמ״מ 5 :תויתחת תויתוא הבוג ןמ״מ 6 :ד״מל

 .מ״מ 4 ו״ית ,י״דצ ,ף״לא

 וידה עבצ .ינרבט דוקינב תודחא תובית .בכרומ ילבב ,יקלח :דוקינ

 .טסקטל ההז דוקינה לש

 .םיתדוקנ :(םיטויפב ללכ־־ךרדב) קספה תורוצ :םייפארג םינמיס
 .ןזואמ וקב ןיד״וי השולש :היווה םש תרוצ 129

 הנושארה תיצחמהמ תוחפ ורועישו ,םלש וניא הז י״כב "הריש קרפ"

 םיקלוחמ םינונמהה .לוגנרתה לש ךוראה ןונמהה עצמאב עטקנ י״הכ .דבלב

 .הרישה ירמוא תא תוטרפמה ,טסקטה ףוגב ׳ןמיס׳ תורתוכ ידי-לע תוצובקל

 ונא םיעדוי ,תישילשה הצובקה לש םינונמהה טוריפ עצמאב עטקנ י״הכש ןויכמ

 .םלוכ ינונמה תא םיעדוי ונניא ךא ,הצובקה לש הרישה ירמוא יאלמ חא

 ( כ = םיהיגמה תומלשה סייחיראב) כ יפ-לע ש״פ רדס

 עדרפצהו דוד שרדמ ןךבבל לכב רומג .1

 :סינ ו גמה .2

 ,םי] ,תוניעמ ,תורהנ ,םימ ,ןיגד ,ןתיויל ,רבדמ ,ץרא ,םימש ('ןמיס')

 [םיצרשבש םיגד ,םיצרשבש] םלא ,םיצרש ,[תומוהת

 םיקרב ,דובכ יננע ,(חורה)םירה ,םיבע ,םיבכוכ ,חרי ,שמש ('ןמיס')

 [הדשה תייח] ,םנהיג ,ןדע ןג ,[םיללט] ,םימשג ,[םימער]

 לגנרת ,הלמנ ,לותח ,רבכע ,הדלוח ,ברקע ,[םינינת] ,שחנ (׳ןמיס'')

 ןזוא ,רוגע ,הנוי ,(םינונמהה טורפ ןאכ דע)

 .(תומלשה 7 + םינונמה 27 ,הריש ירמוא 30 כ"ה0)

 ןה המ - תרמוא איה המ - רמוא אוה המ :םירוציק אלל :םינונמהה תינבת

 .׳גא ןה המ :רוציקה גוהנ םיתעל .ןירמוא
 א129

 .׳אילוכ׳ ןויצו קוספה תיצחמ וא םיבותכה לש אלמ טוטיצ :טוטיצה ררד

 האר ,ילבב דוקינב אוה םגש ,י״כ יפ-לע ,31 ׳םמ ךאברטואל הוושה (129
 ?. £82116, 1)16 2161)נ?8,13021611 1312נ61218נב<150211,1£1;6:ט. לצא ומוליצ

 תססובמה הרוצ .8,ו13 28,ונע־10נב, 2.41// 46 (1928), 18.0 3. 46.4, 138,7
 ,זנכשאמ םימודק י״כב אוצמל ןתינ ןיידע ןזואמב ןיד״וי השולש לע

 תוחילס ,(677 'םמ תוילוגרמ) ^!<1. 27205 םואיזומ שיטירב י״כ האר
 ;1258 תנשמ רוזחמ ,1111011, 627 דרופסקוא י״כ ;ךרעל 1180 תנשמ

 .ןלהל מ םג הוושה .1233 תנשמ 5 ןכנימ י״כ

 (ןקיטאו) ימור י״כב םג הייוצמ וז הרוצש ךכ לע ינדימעה לטנזור 'פורפ (א129
 דוקינב ,ימור י״כ .ז״ישת ,קרוי-וינ ,ןייטשלקניפ א״א ׳דהמ ,ירפס לש

 ,םש וינועיט ןייע ,תירישעה האמה תישארב יקצול תעדל קתעוה ,ילבב
 .דע-ע ׳ע ,אובמ



 ו 40

 םיהיגמה י״ע ומלשוה ןקלחש ,תוטמשה םגו םיטעמ אל םישוביש י״הכב

 בר וכרע תאז םע .(י״הכ ןוימב ןלהל האר ,הנוש חסונ יפ-לע הארנה יפכ ךא)

 .ליגרהמ תונוש תואסרג ואיבהבו ותומדקב

 ל י "כ

 הירפסה י״כ

.144 
130 

 רנייר גוצרהצרא ,םיסוריפפה ףסוא ,הניו ,תירטסואה תימואלה

 םיפד 4 ?א״י האמ ךרעל .ריהקב הזינגה ןמ "הריש קרפ״ לש עטק

 .תיחרזמ תינבר הביתכ .(א4-א1)

 וידממו וכרואמ לודג ובחורש ,ףלק לע ןטק סרטנוקמ קלח - ותרוצב

 םדוקה הזינגה סרטנוקל דאמ המוד - ףלקה לדוגב םייולת אלא ,םידיחא םניא

 תביתכבש תוטיהרב הנושארבו שארב ,ונממ הנוש ותביתכב ךא .(כ) 'גדירבמקמ

 הביתכה יפ-לע .ד״מל ףאו ,ן״יש ,י״דצ ,ף״לא ןוגכ ,תודחא חתפמ-תויתוא

 לארשי-־ץראב אמש וא ,םירצמב ,חרזמב ךרעל א״יה האמב בתכנ י״הכש ,ןכתי

 דצ .דיחא וניא ולדוגו םלש וניא .ינוניב יבועב בהבהצ ףלק :רמוח

 .ףלקה ידיצ ןיב ןיחבהל לק אל יכ םא ,דבוע אל רעשה

 .ההכ רוחש העבצ .הדיחא :ו יד

 ןוילג 4/1 םיפד :ףוצר יסרטנוק רדסב םיאב םיפדה תעברא :םיסרטנוק

 ןב סרטנוק ונינפל רמול .םה םירובח ילעב 3-ו 2 םיפד ,םה דחא

 ינפב ןוילג הווהמ םירובחהמ דחא לכ םא) תונוילג השולש וא םינש

 תונוילג ולאש ,תורשפאה חא ךירפמ ןורחאה קירה דומעה .(ומצע

 ידיצ ןיב הלבקה תרמשנש ,הארנ .רתוי לודג סרטנוק ךותמ םיימינפ

 .ידמל השק הנחבהה ךא ,[רשב-רעש-]רשב-רעש םרדסש ,ףלקה

 .ןיא :סרטנוקה וא םיפד רדס תרימשל תוטיש

 •דבלב תרגסמ טוטרש ידירש םיארנ .רעש דצ לע הטירח :טוטרש

 םינוש בחורה ידממ םלוא ,ידמל םידיחא ךרואה ידממ :הוותימ

 10 :םינוילע םיילוש ןמ״מ 110 :יללכ ךרוא .ףלקה לדוגב םינתומו

 יללכ בחור .מ״מ 20 :םינותחת םיילוש ןמ״מ 80 :טסקטה ךרוא ןמ״מ

 ןמ״מ 13 :(טוטרשה יפ-לע) םיימינפ םיילוש ;מ"מ 143 :(ב1 יפ-לע)

 .14 :תורושה 'םמ .מ״מ 20 :םיינוציח םיילוש ;מ"מ 110 :טסקטה בחור

 .תורתיו תואלמ יתלב תורוש :הרוש

 *ז. £8ג?8,1נפ.©6£, 1י0,ע7נזט.8 1;. £9,111©!•; ?ישב!•©!• (!ועלס!! האר ףסואה לע (130
 'ש-ינולא 'נ :האר הז עטק םושיר <116 ^■11881;611גגנב§, ^1©נב, 1894

 ,(,םיירבעה דיה יבתכל] ןוכמב םיירבעה דיה-יבתכ ימולצת תמישר ,רגניול
 .106 ׳םמ

 ,(1011 תנש ,י״א) 111 'םמ רקיעב :םואבנריב לש תוחולב המוד הביתכ (131
 196 'םמ ,(963 תנש ,לבב) 195 'םמ ,(1027 תנש ,םירצמ) 179 'םמ

 ,ןאמ םסרפש ינפח ןב לאומש תרגאב דאמ המוד הביתכ .(1196 תנש ,לבב)
 יואר •977 תנשמ ,(701 ׳ע) 7111 לימיסקפ 16x1,8 8114 81הג<1168, 1

 תילארשיצרא תרוסמ לע עיבצהל ידכ ונושלו י״הכ ביתכב ןיאש ,ןייצל
 .(׳רזעל׳ אלו ׳רזעילא' לשמל)
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 תוינוניב תויתוא הבוג ;מ״מ 4 :תובותכה תורושה ןיב חוור :תויתוא

 תויתוא הבוג ןמ״מ 6 תימינפו הנוילע הרוש :דיימל הבוג ןמ״מ 3

 .מ״מ 6 תימינפ הרוש ,מ״מ 7 הנוילע הרוש :תויתחת

 .ןותחת דוקינב תדקונמ (הארנכ תירבע אל הלמ) תחא הבית :דוקינ

 ןומימ ן(עצמאב םיתעל) תיתחת הדוקנ :קספה תורוצ :םייפארג םינמיס

 ס (ומצע רפוסה ידימ) ההגה ןמיס ןתואל לעמ הדוקנ :םירוציקו ת״ר
 .שלושמ תרוצב ןיד״וי השולש :היווה םש תרוצ 1 32

 ךתעדו/ךלע ןתעד .ןלע ןרדהו ךלע ןרדה" :י״הכ ףוסב הכרב תואחסונ

 אמלעב אלו/ןידה אמלעב אל ךנימ ישנתיג/אלו ןנימ ישנתית אל ןלע
 • "ןמאו ןמא םלועל 'ה ךולמי 'מאו *ימא םלועל 'ה ךורב .יתאד 1 33

 תא ללוכו עסוקמ אוה הז י״כב (תוחפסנה ןושל יפ-לע) "הריש קרפ"

 ,ובש הרישה ירמוא יאלמב ותגירח רקיע ךא ,הנוש ורדס .דבלב הינשה תיצחמה

 יפ-לע תוצובקל םיקלוחמ םינונמהה .םירחא י״כמ םיעודי םניא םהמ קלחש

 ינמיס וא ןויצ אלל תורתוכ ןיעכ ,"הקספ" לכ שארב הריש ירמוא תומישר

 .(רוביחה ו״יו ףוריצב בור-יפ-לע) ףוצרה טסקסה ךותב תובותכה ,הטלבה

 ל יפ-לע ש״פ רדס

 ,דומסא ,תימענ ,תפיכוד ,חיס ,רודס ,ליסח ,תיגרופ ,רגד :םינונמה .1

 הדשה תייח לכ
-) 0 4. 

 לש] תלובש ,םחר תב ,בובז ,תיממס ,תינונס ,רשנ ,ברוע :[תרתוכ]
 4 ׳ו/

 ,םדה ,רמת ,ןדא ,לולבש יכ ,[םילבשה לכ ראש ,םירועש לש תלבש ,םיטח

 הדשה יצע לכ ,הדשה בשע

 ,למג ,ליפ ,סוס ,רומח ,רוש ,הרוהט הקד המהב ,האמט הסג המהב :[תרתוכ]

 (הריש ירמוא 36 כ״ה0) םיבלכ ,לעוש ,בוד ,באז ,ירא

 לכ ,לודגה רזעילא ׳ר אינת ,רזעילא ׳ר 'מא :תוחפסנ ;"היעש" שרדמ .2

 חבשמה לכ ,רמואה

 .ליעלד הכרב תואחסונ :ופוסב

 םה המ - (הבקנל םג) 'וא והמ - (רמוא אוה המ) רמוא והמ :םינונמהה תינבת

 .׳מוא ןה המ - םירסוא

 .׳גו :ופוסבו יקלח טוטיצ וא ,םיבותכה לש אלמ טוטיצ :טוטיצה ךרד

 תונקיידב םיטטוצמ םיבותכה .םיטעמ םישוביש י״הכב

 אלא ,תיאמצע הביתכ תדרפומ הניא ׳לש' ןוגכ ,ונושלב םג

 י״הכב ומכ ('וכו םירועשלש תלובש) הב הקובד איהש הלמה

 137 .םימכח

 תרכינ ותומדק .

 שארב דימת תבתכנ

 -ןושל לש םיבוטה

 .א י״כו 56 'סמ ךאברטואל הוושה (132

 .דומלתה תותכסמ ימויסמ העודיה המיתח תחסונ (133

 החיספ הערא י."מכ ףוגב .ומצע רפוסה ידימ ,םיילוש תמלשה (134
 .׳רמוא והמ׳ל ׳רמוא והמ׳מ (ןוטיולטואמוה )

 .םחר :םורפב (135

 .תרתוכב רסח ,דבלב טוריפב :םייחיראב (136

 ,28־26 'ע ,ד״כשת ,םילשורי ,הנשמה דוקינל אובמ ,ןולי 'ח ןייע (137
190-189. 
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 מ י יי כ

 *■.141011. 569 דרופסקוא ,הנאילדוב תיירפס י״כ 138
 ם״מ ךרעל ,זנכשא .זנכשא חסונ רצוקמ רוזחמ ךותמ דחא קלח 1 39

 תעבורמ הביתכ .ומצע ינפב ךורב .(שבושמ םיפדה רדס) ףד 111 .£1289}

 .ב77 :"הריש קרפ" .תיזנכשא תינברו

 הכונחלו סידעומל ,תודחוימ תותבשל םיטויפ ב69 ףד דע ללוכ י״הב

 ךליאו א70 דומעמ .תחא הדומעב תיזנכשא תעבורמ הביתכב םיבותכה ,תוחילסו

 וקתעוה דועו תונורבע ,תודחוימ תוליפת .ןיטולחל הוותימהו טוטרשה םינתשמ

 שולשו םינוילעה םיילושב תורוש יתש ,תודומע שולש :רתויב בכרומ הוותימב
 הביתכב ןקלחו רתוי הנטק תעבורמ הביתכב ןקלח - םינותחתה םיילושב 140

 יסרטנוקה בכרה .ונינפל תדרפנ תיפרגואילאפ הדיחי םאה ,עירכהל השק .תינבר

 הוותימ תא הנישש ,דחא רפוס ידיב בתכנ ולוכש ןכתיו ,י״הכ לכב ףוצרו דיחא

 .ןכותל םאתהב דומעה

 תביתכ ןמז תא עובקל ןתינ תודחוימה תוליפתה רחאלש תונורבעה ךמס-לע

 חול (ב90) םס קתעוה .(דבלב ,ש״פ תא ללוכה ,ינשה וקלח וא ,ולוכ) י״הכ

 ,"תועובק תופוקת" וקתעוה (א95) ול ךומס .ו״ל תנשב ליחתמה ,ו״סר רוזחמל

 הל תמדוקה הנשב וא ,וז הנשבש ,אופא ,חינהל שי .[1289] ט״מ תנשב תוחתופה

 .י"הכ קתעוה

 תוליפתה ףוסב ןונל עודי י״הכ לש (תוחפל) הז קלח רפוס לש ומש םג

 .(א81) ייקזיא ,קזוי אל .קזחתנו קזח" :רצק ןופולוק תודחוימה

 .הבע בוהצ ףלק :רמוח

 .ההכ םוח העבצ .הדיחא :ויד

 :סרטנוק לש ןורחא ףדב עטקנ ש״פ .חונוילג העברא ינב :םיסרטנוק

 .םהיניב סרטנוק רסח יכ ,ןכתי ךא ,םלש אבה סרטנוקה

 ,טסקטל ההז לדוגב סרטנוק-ירמוש :םיסרטנוק רדס תרימשל תוטיש

 דומעב סרטנוק רמוש ןיא .םילושה וקל לאמשמ ,ונממ מ״מ 53 קחרמב

 .ש״פ לש [וסרטנוקב ןורחאה]

 ןוגב ויד י״ע ,בכרומ טוטרש ;םיינוציחה םילושב בוקינ :טוטרש

 .תרגסמה ךותב הנותחתה הרושה .לוגס

 297 :יללכ ךרוא :(םיילושב הביתכה אלל ןש״פ לש דומעה) הוותימ

 םיילוש ןמ״מ 190 :טסקטה ךרוא ןמ״מ 40 :םינוילע םיילוש ןמ״מ

 ןמ״מ 40 םיימינפ םיילוש ןס״מ 225 :יללכ בחור .מ"מ 67 :םינותחת

 םילוש ;(מ״מ 41-12-40-12-42 :תודומע 3) מ"מ 147 :טסקטה בחור

 .1098 'סמ ,ראואביונ גולטקב י״הכ רואית האר (138

 'ק ר״ד יל הרשא םגש יפכ ,רבדה ןכ אלו ,תפרצ חסונל סחוימ גולטקב (139
 השולש ןב רוזחמ ךותמ ינש ךרכ אוה י״הכ גולטקה יפ-לע .סירפמ טריס

 141011. 573 -ו (גולטקב 1097 'סמ) 141011. 571 ל אוה ךשמה ,םיכרכ
 רבכ בכרוה ותומלשב רוזחמהש ןכתי .הז ךרכ לש וכשמה אוה (1099 'םמ)
 הניחבמו חסונה תניחבמש ןייצל שי םלוא ,םיכרכה תשולשמ המימי םימימ

 םה םג ובתכנ יכ םא ,םה םינוש םירחאה םיכרכה ינש ,דחאכ תיפרגואילאפ
 * זנכשאב

 י״כ לשמל !ארקמה לש םייזנכשא י״כל אילפהל םימודה הוותימו טוטרש (140
 ףסואב תולימיסקפ האר , <8.43.. 9398 , 444. 1 5451 םואיזומ שיטירב

 011.1). 01נב8ונועז§, ■4 861*168 0£ £7 £8.081011163 0£ ם18נבגג801,1ע־1;8 0£ ־1:116
 .261נע6״ז 311)16, 10114011, 1897, 31. 71, £11



 םיילושל דע ךשמנ ישילשה רוסה .30 :תורושה 'םמ .מ"פ 38 :םינותחת

 .טסקטה בחור לכל טשפתמ םשו םינותחתה

 תלחתה יייע ,הצוויכו הלמ תבחרה י״ע יולימ :תואלמ תורוש :הרוש

 .תורתי תורוש ;יפרג יולימ ,האבה הלמה

 וליאו תעבורמ הביתכב ובתכנ םינושארה םירוטה ינש :(ש״פ) תויתוא

 :תובותכה תורושה ןיב חוור :תעבורמ הביתכב .תינבר הביתכב ישילשה

 חוור ;מ״מ 3 :תוינוניב תויתוא הבוג .ןיא :ןוילע חוור ;מ"מ 3.5

 ;מ״מ 5 תימינפ ,מ"מ 6 הנוילע הרוש :ד״מל הבוג ;מ"מ 4 :ןותחת

 .מ״מ 5 תימינפו הנותחת הרוש :תויתחת תויתוא הבוג

 םינארגיליפב תורטועמ תודחא ,תורטועמ יתלב החיתפ תובית :םיטושיק

 פוליח :י"הכ ןמזב זנכשאל יסופיט.דוקינ :(דוקינ ןיא ש"םב) דוקינ

 ץמק ;ןהיניב הנחבה תמייק םיתעלי ךא ,יריצ/לוגס ,ץמק/חתפ תועונת
 .םשו הפ תוינורג ףוטית ,ףוטח 141

 ,תויליע תודוקנ יתש ,תילע הדוקנ :קספה תורוצ :סייפר ג םיג&יס

 .תואל לעמ •££ :םילמ תטלבהו תורתוכ ינומיס תרוצ ;סיתדוקנ
 143 .יי 142 §

 הביתכב ; /ייי , (יי תעבורמה הביתכב :היווה סש תרוצ

 (• * • (•י , תינברה

 ,ןבכרהש ,תודחוימ תוליפת לש טוקלי ךותב ,רומאכ ,לולכ "הריש קרפ"

 ,םיקוספ 'ע ,ןוצר היהי תוליפת :ש״פ לש םימדוק י״כמ ונל עודי רבכ ובור

 שודקה דסיש" דוחיה ריש ,םידיסח 'םמ םיקוספ ,דועו והיקזח ,והילא תליפת

 תשולש ןיבמ ןושארה רוטב םייתסמה דובכה ריש ;"ל״צז דיסח לאומש יבר

 "ל״צז דיסחה הדוהי יבר לש ךרדה תליפת״ו ,(ב77) ש״פ לש דומעב םירוטה

 תינונס תריש רחאל עטקנ טסקטה .דומע ותוא לש םינוילעה םילושב תמייתסמה

 ,דבלב םינונמהה תיצחמכ קיזחמ אוהו ,סרטנוקה ףוס רומאכ אוהש ,דומעה ףוסב

 .תוחפסנה וא םישרדמה אלל

 מ יפ-לע םינונמהה רדס

 םיצרש ,תונייעמ ,תורהנ ,םימי ,םיגד ,ןתיול ,רבדמ ,הליל ,םוי ,ץרא ,םימש

 ,םיקרב ,םימ ,דובכ יננע ,חור ,םיבע ,םיבכוכ ,חרי ,סמש ,םיצרשבש םילא

 ,הלמנ ,לותח ,רבכע ,הדלוח ,ברקע ,שחנ ,הדשה תייח ,םנהג ,ןדע ןג ,םימשג

 (הריש ירסוא 35 כ"ה0) תינונס ,זווא ,רוגע ,הנוי ,לוגנרת

 תוביתה-ישאר םג ךא ,רוציק אלל 'וכו רמוא אוה המ :םינונמהה תינבת

 .ללכ־ךרדב אלמ טוטיצ :טוטיצה ךרד

 .םייולג הקתעה-ישוביש אלל וחסונ תא רסומ י״הכ

 הירא-תיב 'מ הוושה תוינורגה ףוטיח לע .100 הרעה ,ליעל ו י״כ הוושה (141
 .9.2 ףיעס ,38 'ע ,(ה״כשת) טכ וננושל

 .16 ׳םמ ךאברמואל הוושה (142

 .52 'םמ ךאברטואל (143

 .30 *,סס ךאברטואל הוושה (144
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 ם י ייכ
 י . 0ענכ. 613 ,דרופסקוא ,הנאילדוב תיירפס יייכ 1 45

 ץרא ךרד ,אריס־ןב 'ם ,תונורבעו תוחול ,גרובנמורמ ריאמ 'רל םיגהנמ

 רסח .ומצע ינפב ךורכ .ףד 68 .(1448) ח״ר ךרעל ,זנכשא .תונושו

 .א61 :"הריש קרפ" ."הטוהר" תיזנכשא תינבר הביתכ .ופוסבו ושארב

 תודיחא רסוחמ קיסהל שי תאז .ךכב ותכאלמש ,רפוס ידיב בתכנ אל י״הב

 םיילושה וקמ גרוח ןכו ,דיחא תורוש רפסמ לע דיפקמ וניא קיתעמה .ותרוצ

 תויתואה יסחיש אלא ,אוה דיחא הוותימה ;טוטרשל אוה ףופכ תאז םע .ילאמשה

 תוקתעה םקנפ ןיעכ שמיש י״הכש ,הארנ ןכ לע .ףרה אלל הנתשמ וכותב תורושהו

 .יטרפ

 .ותביתכ ןמז לע דיעהל םייושע ובש תוחולה ךא ,ןופולוק י״הכב ןיא

 -ד״ער םירוזחמל חול ו4^;(א39) "יתפרצה לאומש בר דסי...חול(ה)" וב לולכ

 םיילוש תרעה ז״ער רוזחמ ילושב .ךליאו [1427/8] ח״פק תנשמ ,ונייה ,ו״פר

 י״הכש ןאכמ ."ז״רע רוזחמ תליחת ח״מר" :רפוסה לש וידימ אל הארנכ ,הריעז

 רוזחמ לע הרדוסמ הפוקת״ל םחייתמ רחא חול .1488 תנש ינפל םוקמ לכמ בתכנ

 י״הכש ,הארנ ךכיפל .(א47-א46) [1475] ה״לר—[1447/8] ח״ר םינשל "המח

 לכמ ,הביתכה .ה״לר-ח״ר םינשה ןיב בתכנש ,ןכתיי ךא ,ח״ר תנשב ךרעל בתכנ

 םיטונ היווקש איה תינבר הביתכ ,ו״טה האמה תישארב זנכשאל תיסופיט ,םוקמ

 .חוטיהרל רבכ

 .םימ-ינמיס אלל ,הבע ריינ :רמוס

 .םוח העבצ .הדיחא :ויד

 העבש :תמייוסמ תורידס לע הרומ ךא ,דיחא-יתלב בכרהה :םיסרטנוק

 .השולש ,העשת ,העבש ,העשת ,תונוילג

 ,טסקטל ההז םלדוג ,םירטועמ ףד-ירמוש :םיפדה רדס תרימשל תוטיש

 .ול לאמשמ םיתע ,םיילושה וקל ןימימ םיתע ,ונממ מ״מ 25 קחרמב

 םיילוש טוטרש ;םיימינפהו םיינוציחה םיילושב בוקינ :טוטרש

 .תרגסמה ךותב הנותחתה הרושה .ריהב םוח עבצב וידב תורושו

 םאתהבו ,הנתשמ תורושה רפסמ םלוא דיחא תרגסמה טוטרש :הוותימ

 ;מ״מ 247 :יללכ ךרוא .םיימינפה ויסחיו בותכה חטשה ידממ ףא ךכל

 םיילוש ;מ״מ 200 :(ש״פ) טסקטה ךרוא ;מ"מ 22 :םינוילע םיילוש

 ;מ״מ 25 :םיימינפ םיילוש ;מ"מ 184 :יללכ בחור .מ"מ 25 :םינותחת

 .44 תורושה 'םמ .מ"מ 25 :םיינוציח םיילוש ;מ"מ 134 טסקטה בחור

 .בורל תורתי תורוש ;יפרג יולימ :תואלמ תורוש :הרוש

 .2255 'םמ ,ראואביונ גולטקב ורואית האר (145

 תא ההזמו ,יתפרצ לאומש ךרעב הז י״כל םחייתמ <ז£, £1, ע• 31 (146
 תנשב תמש ,יששה רדנסכלא רויפיפאה לש ואפור םע תוחולה רבחמ

 הכירפמ ח״פק תנשב חתופ יתפרצ לאומש לש חולהש הדבועה ךא ,1519
 .הז יוהיז
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 :ןוילע חוור ןמ״ס 3 :תובותכה תורושה ןיב חוור :(ש״פ) תויתוא

 הבוג ןמ״מ 3 :ןותחת חוור ;מ"מ 2 :תוינוניב תויתוא הבוג ;ןיא

 הרוש :תויתחת תויתוא הבוג ;מ״מ 4.5 תימינפו הנוילע הרוש :ד״מל

 ם״מ ,י״דצ :תודחוימ תויתוא הבוג ;ם״מ 5 הנותחת ,מ״מ 4 תימינפ

 'םמ .מ״מ 7 (תימינפ) תיפוס א״פ ,מ"מ 4 ל״מיג ,ן״יע ,מ״מ3

 .259 :תורוש 5 ךותב תויתואה

 .תורטועמ יתלב החיתפ-תובית :םיטושיק

 םיווק ינש ,יליע רצק ןסכולמ וק :קספה תורוצ :םייפארג םינמיס

 :תובית-ישאר ןתואל לעמ ס^׳־ר :םילמ תטלבהו תורתוכ ינומיס ;ל״נכ

 וק :םירוציק .תויתואל לעמ ןסכולמ וק וא לסלוסמ וק ,תודוקנ

 .תואל לעמ ןסכולמ
 147 ן— לי׳ , -

 ש ה , , /*ה :היווה םש תרוצ

 .ה״ב :י״הכ שארב הכרב תואחסונ

 עיגמו םמצע םינונמהב אוה חתופ .הז י״כב םלש וניא (א61) "הריש קרפ"

 .עטוקמ י״כמ קתעוהש ,רבתסמ ,אלא ,עטוקמ יייהכ ןיא תאז םע .יבצה תריש דע

 וקלחבש תדדובה ׳ןמיס׳ה תמישר םלוא ,"[הר]יש קרפ קילס" םנמא בתכנ ופוסב

 י״הכ רוקמ ןכאש ,החיכומו,(הדיסח) ףסונ הריש רמוא תללוכ טסקטה לש ןורחאה

 .רחא רוביח תקתעהב ךישממ ומצע י״הכ .היה עטוקמ

 ס יפ-לע םינונמהה רדס

 ,םיצרש ,תונייעמ ,תורהנ ,םימי ,םיגד ,ןתיול ,רבדמ ,הליל ,םוי ,ץרא ,םימש

 ,םיקרב ,םימ ,דובכ יננע ,חור ,םיבע ,םיבכוכ ,חרי ,שמש ,םיצרשבש םימלא

 ,הלמנ ,לותח ,רבכע ,הדלוח ,ברקע ,שחנ ,הדשה תויח ,םנהיג ,ןדע ןג ,םימשג

 אמחר ,בובז ,תיממש ,תינונס ,רשנ ,ןמא ןיגא ,רוגע ,הנוי ,לוגנרת

 ,תונליא ראש ,רמח ^^,םילבוש ראש ,םירועש ילבוש ,םיטח ילבוש ['ןמיס'}

 (יבצ דע עיגמ םורפה) הדיסח ,יבצ ,רופיצ ,היצ
 (הריש ירמוא [47]48 כ״הם)

 .£אמ ת״ר םג ךא 'וכו רמוא אוה המ :םינוגמהה תינבת

 .םיבותכה לש אלמ טוטיצ ללכ-ךרדב :טוטיצה ררד

 .םיבותכה טוטיצב וליפא ,םיטעמ אל הקתעה ישוביש י״הכב

 ע י "כ

 ו 49
 . 1-5 מ8 178/1 'גדירבמק ,תיאטיסרבינואה הירפסה י״כ

 הטוהר הביתכ .ףד 1 ?ב״י האמ .תיריהקה הזינגה ךוחמ עטק

 .(?)תיחרזמ

 ."םשה" לש ןה םירוציק תורוצה לכ הארנכ .העודי יתלב הרוצ (147

 .טוריפב קר (148

 יתקידב תעב הז עטק לע ינדימעהש ,ינולא 'נ ריידל ינא הדות-ריסא (149
 'ש ׳פורפ י״ע ןכל םדוק ההוז עטקה .׳גדירבמקב הזינגה יעטק תא

 .ן וםמרבא
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 היה יושע ותביתכ יפ-לע .ורוקמו הז ףד תביתב ןמז תא רעשל השק
 יחרזמ ריינהו ,ריינ רד ףדה .הק י רפא־־ן ו פצב ףא אמש ךא ,חרזמב בתכיהל 150 .

 -ןופצ תא רתוי םלוה םוחה העבצ .חרזמל תינייפוא הניא וידה םלוא ,אוה

 .חרזמה ןמ הזינגב םימודק םיעסקל ינייפוא ,תאז םע ,הוותימה .הקירפא

 הביתכב הטוהרה ןתרוצכ תובותכ תורחא תויתואו םיטוהר תודוסי הביתכב

 תואב םיתעל תרשקנה ,רקיעב הבית ףוסב ,אייה ןוגכ ,תידרפסהו תיחרזמה

 ןיא ךא ,ןכל םדוק ילואו ,ךרעל ב״יה האמב בתכנ עטקהש ,הארנ .הל תמדוקה

 ,רוריבב תאז תעדל

 .יחרזמ ריינ ;רמוח

 .ריהב םוחו ההכ םוח עבצ ;ויד

 .אוהש לכ טוטרשב ןיחבהל ןיא :טוטרש

 ןמ״מ 14 ;םינוילע םיילוש ןמ״מ 181 :יללכ ךרוא :(ב1 ) הו ותימ

 147 :יללכ בחור .מ״מ 25 :םינותחת םיילוש ןמיימ 142 :טסקטה ךרוא

 םיילוש ןמ״מ 110 :טסקטה בחור ןמ״מ 15 :םיימינפ םיילוש ןמ״מ

 .21 תורושה רפסמ .מ"מ 22 :םיינוציח

 .תורתי תורוש ןתואלמ יחלב תורוש :הרוש

 ן(ב1) מ״מ 5 ,(א1 ) מ"מ 4 :תובותכה תורושה ןיב חוור :תויתוא

 תימינפו הנוילע הרוש :ד״מל הבוג ןמיימ 3 :תוינוניב תויתוא הבוג

 הבוג ןמ״מ 6 :תימינפו הנותחת הרוש :תויתחת תויתוא הבוג ןמ״מ 6

 ן״יש,י״דצ ,(ב1) מ״מ 6 וא 5 (א1) מ"מ 4 ן״יע :תודחוימ תויתוא

 .219 :תורוש 5 ךותב תויתואה ׳סמ .מ"מ 4

 .ינרבט ,ןותחת דוקינב תדקונמ תחא הבית :דוקינ

 םיירוקמ ההגה ינומיס ןחיליע הדוקנ :קספה תורוצ :םייפארג םינמיס

 :ת״ר ןתואל לעמ ןסכולמ וק :םירוציק ינומיס ן —*

 .תויתואל לעמ תודוקנ

 תרוצב (?) ןידייוי עברא :רתויב הרידנ הרוצ :היווה םש תרוצ

 ״'• ןייועמ

 תיצחממ תוחפ ללוכ אוהו ,ופוסבו ושארב עטוקמ הז עטקב [הריש קרפ]

 שרדמ לש ןורחאה קלחב עטקנו םירועש לש תלבש ןונמהב חתפנ עטקה .טסקטה

 .היעשי

 ע יפ-לע ש״פ רדס

 ,תונליאה לכ ראש ,רמת ,םילבשה לכ ראש ,[םירועש לש תלובש] :םינונמה .1

 ,יבצ ,תיטס ,תרופצ ,ריזרז ,הדיסח ,יפצוי ,זווא ,רופצ ,היצ ,הדשה יצע לכ

 ,הרוהט הסג המהב ,האמט הקד המהב ,הרוהט הקד המהב ,סיס ,ליפ ,תי[ג]רפ

 םיבלכ ,לעוש ,באז ,בוד,הירא ,לי [פ]. .,למג ,רומח ,רוש ,האמט הסג המהב

 (הריש ירמוא 30 כ"הם)

 םג 10-ה האמבו ,םירצמב וב שומישו ריינ רוצי חוור 9-ה האמה ףוסמ (150
 תוצראב ריינה רוציי לע .וקורמב םג 11-ה האמה תליחתמ ןהירוס ,י״אב
 1;60 58ג11;1£8,116^,, סי111;61י3ג10נבועב§611> .8611נ1*8§6 2111־ האר תונושה

 06301110נב1נ6 <161• £6801בע611נ8־1;01,^6 ±ם< 1411נ^618.11:6ע, 1, 0־1־3.2--1£61גג,

 1953 (1<11־1;1;611וגננ.§6מ. <163 1נב311111155 £ו1ע 031;61י1,610נב±30}ב6
 063<3נ11<ננב13£<כע3<31בןגנב§, 1.71, 1).
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 .(עוטק) היעשי שרדמ .2

 .ןירמוא ןה המ ,*ימוא ןה המ ,תרמוא איה המ ,רמוא אוה המ :םינונמהה תינבת

 :ןויצב יקלח טוטיצ םיתעל ןסיבותכה לש אלמ טוטיצ ללכ־ךרדב :טוטיצה ררד

 .׳וגו

 ךא ,ומצע רפוסה לש ויתוהגה ףא תודיעמש יפכ ,תונדפקב בתכנ י״הכ

 ,הנממ תדרפנ הניאו הלמל הקובד 'לש' "תבית" .םירורב םישובושמ יקנ אוה ןיא

 .םימודק י״כב ומכ
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 הריש-קרפו תירבעה תורפסה ,טסקטה תרוקיב .ד קרפ
 (הריש קרפ לש חסונה תלאשל המדקה)

 וימרזל ססקטה תרוקיב עדמ .1

 הלגמ ,הרודהמל דוסי שמשל ורחבנש ,יייהכ לש תואסרגה תאוושה

 .רתויב ןה תוכיבמ תינאכמ האוושה תואצות .הבורמ הדימב תודיחא רסוח

 ש״פב הסרג יפוליח .םהיניבש קוחירבו םתוחיכשב םימיהדמ תואסרגה יפוליח

 הסרג יכ ,הרישה-ירמוא תומש תואסרג דבלמ ,ךרע-ילק תויהל םייושע םניא

 יאלמב י״הכב םילודג םייוניש אצומ התא .רחא בותכ העמשמ ןונמה לש הנוש

 הלא םייוניש .האוושהה תכאלמ לע דאמ םישקמה םרדסבו םינונמהה ירמוא

 הרואכל .המותס םהיניב הקיזהש ,םינוש םיפסוא לש םשור םיטסקטב םיעיבטמ

 האווסה תודש תקקוז היזנצר ירהש ,י״הכ לס היזנצר תכירעל תורשפא ןיא

 ?הז ןוגכ טסקט לס תיתרוקיב הרודהמ ןיקתהל שי אופא דציכ .םיליבקמ

 יייכ ךמס לע טסקט רידהמ לכ ינפב תדמועה ,דוסי תיעבב הכורכ הלאסה

 םאה ןרבדה לוספ אמש וא ,"ירוקמ״ה טסקטה תא רזחשל תוסנל שי םאה .םידחא

 ןיא אמש וא ,י״הכ תאוושה ךמס לע תיתרוקיב הרודהמו היזנצר ןיקתהל ןחינ

 יאשרו יושע םאה ?הז ךילהת לע דסוימה טסקטל תיגולוליפ הקדצהו סיסב לכ

 ןיא וא ,חירעושמהו םימייקה י״הכ לש שחי-־ןליא רעשל טסקטה רקבמו רידהמה

 ?תויגולואינג תורבסל תיעדמ הניחבמ רתיה

 ,תודחא תוטיש תועודי תיברעמה תורפסה םוחתב טסקטה תרוקיב עדמב

 .םויה דע םיטסקט לש תויעדמ תורודהמב השעמל הכלה יוטיב ידיל תואבה

 וקסע אל ,דומלתהו אתפסותה הנשמה רקח תא איצוהל תודהיה יעדמ ימוחתב

 םתעד ונתנ םינוש םירידהמ .םלועמ תיתטיש הרוצב המצעלשכ טסקטה תרוקיבב

 רוריב אלל ,םירקמה בורב ,תאז ףאו ,תיתרוקיב הרודהמ ןיקתהל םאובב ךכל

 ,ידותימ

 תינוויה תיטלקה תורפסה םוחתב הנושארל וחמצ טסקטה תרוקיב תורות

 .ולא תונושלב השדחה תירבה חסונ רקיעבו ךיינתה חסונ תרוקיבבו ,תיניטלהו

 םיניבה-ימימ םיטסקט תרוקיב תויעבב טג קוסעל לחוה םירשעה האמה תישארמ

 רמוחה ףוליח םעו ,רתוי תוריעצ הפוריא תונושלב םג םירחואמ םיטסקטו

 הזילאנאב הניינע ונימיב טסקטה תרוקיב .תושדח תודותימו תושיג ףא וחתופ

 .טסקטה לש היזנצרח תוטישב רשאמ רתוי י״הכ ןוימבו תואסרגה לש

 לש טסקטה תרוקבב ןוידה לכבו ,הז ןוידב ייי״כ" הרדגהב שומישה (151
 .(ר)ק ונייה ,ןושארה סופדה תא םג ףיקמ ,ש״פ

 ףסוא - ש״פ הנבמ .םיסיטרכ תרזעב הכרענ תינטלומיסה האוושהה
 ומשרנ ינועבצ םימרכ לע .וז החונ הטיש לע לקה - םירצק םינונמה
 י״ע גצוי י״כ לכו ,דחא הריש-רמוא לש ותריש תואסרג לכ ורפסומו

 הרישה רמוא תסרג המשרנ ,הסרגה רפסמ ןייוצ ובש ,ןבל סיטרכ
 וז הטיש .תוירואית וא תויתרוקיב תורעה ומשרנ ךרוצה תדימבו

 תרטופו ,תואסרגה תויוצבקתה תפישחו י״הכ ןוימ לע םע דאמ הליקמ
 תובייחמש יפכ ,הרודהמל םיסבכ תחא הסרג שארמ עובקל ךרוצה ןמ
 7.-4. ע68.נ71נב§, ןייע ,םיסיטרכב תושמתשמה ,תורחא תומיש

 4 מ18נב־ט.81 01 16ג1נ־1ג8׳1 8נב.81עי818 , 361*4616^־-1*03 ^נ1§6163, 1959,
 ךלוהש ,(םיבר ןייכב לופיטב בוקינ יסיטרכ לע ץילממה) ע• 52׳־53
 3. ^8,נב1ע־-3. 8101ש6נל1נ, יי יי ע תוכיראב הראותש ,הטישה תובקעב
 136 1נ6ג־1; 01 08.נב1נ61,וכןע?ע■ 10.16 3, 031ס8§ס, 11, 1940, ע. 3-12.
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 ,"ןאמכאל תחיש" הייוניכב העודי ,ם״יה האמב החוורש ,תיסלקה הטישה

 השדחה תירבה לש יתרוקיב חסונ ןיקתהש , £8נל1 1801111181111 הדסיימ םש-לע

 םאותו ,רקיעב תופתושמ תויועט לש הקינכט לע תססבתמ וז הטיש .1831 תנשב

 יכ ,החנהה יפ-לעו וז הקינכט תרזעב .י״הכ תאוושהב תוטלוב תודיחי לש

 ,תיגולואינגה םתולשלתשה העבקנ ,י״הכ ונייומ ,ףתושמ רוקמ תופתושמ תויועטל

 חסונה תופנעתה רוזחש תובקעב .חסונה חופנעתהו (שחי ןליא) י״הכ לש 51161111118

 תא גיצהל הרמייתהש ,תיתרוקיב הרודהמ ףוסבל הנקתוה חוטנאיראוה תניחבו

 .פיטיכראה וא לאניגירואה

 התיה י״הכ לש תוטנאיראוה תניחב ךמס-לע תיתרוקיב הרודהמ תנכה

 , 6x11;1־118 נ?606$111ג3 -ה ירחא תכלל הייטנה תמועל הבר תומדקתה רדגב

 ךמס-לע וא ,י״הכ תויודע בור לש תיתומכ תונוילע יפ-לע חסונה תא עובקל

 םצע דע תוחוורה תויטנ - רתויב םלשהו םודקה י״הכ ,003^ 0$11םתג8 -ה

 קוסעל התברה ,תיגולואינגה הטישה .יעדמ םיסב לכ תוללושמהו הזה םויה
 .הקתעהה תכאלמבש ןהימרוג לע התקחתהו ןתוא הניימ ,רפוס-חויועטב 1 52

 .השעמלו הכלהל איה תחוור ונימיב םג ךא ,ט״יה המאב הטלש וז הסיש 153
 ,םאמ ׳פ ידי-לע יתיצמתו יטרואית יוטיב ידיל אב ינרדומה יתפומה החוסינ 1 54

 י״כב לופיטל הרשכ תיגולואינגה הטישהש ,הדבועה תמעטהב הלודגה ותוכזש

 איה ,1־6 0611310 -ה ךילהתל תמדוקה ,תיסיסבה החנהה .דבלב םיברועמ-יתלב
 הטישה תלוחת ןמ טעימ ךכבו ,דבלב דחא םפוס גציימ קתעה לכש ,ותעדל 1 55

 .תיגולואינגה הטישל תודגנתהה ימרוגמ דחא התיהש ,היצאנימטנוק לש םירקמ

 בלשה ,היזנצרה רחאל ףסונ יתרוקיב ךילהתב ךרוצה תא שיגדמ סאמ

 גוציי תדימ תניחב ^8ם11118־1ג10 אוהו ,חסונב לופיטה לש ןושארה

 וא ,פיטיכראה לש תרזחושמה וא הייוצמה ,הדיחאה תרוסמב לאניגירואה

 ,רמול .היזנצרב ופשחנש (פיטיכראפיה) תוטנאיראוה יאשונ ינש תורוסמב

 לש ףסונ בלשל ךילומ הז רתיה .תויודעה ךרע תטיפש תוכז רקבמל אוה קינעמ

 ןוקית - <11־71118,1110 וליפאו ,חוטנאיראו יתש לש הרקמב הריחב ,361601110

 הרעשה יפ-לע תרוסמה

 לש (תונוש ןוימ-תוצובק 20 ללוכ) בחרנהו טרופמה ונוימ לשמ ךרד האר (152
 ?.2.^.. 50נר1וז6נב6נר, .8 $18111 1נב111־0 3.11011 !סנב 10 1116 01־1111018111 01

 .11116 ע6ו/\ז 16 31181116111;, 1, 10113.011, 1894, $. 7-17

 .*1.0. 0181־£, 1116 3.68061111 0£ מ1811וג801־1$113, :האר תומדוק תודובע (153
 0x^071. 1918: £8נב1101־0ו״102, 1׳1נב1־ןג111־טנב§ 16x11 416 111^1־1111^,

 ,1<61ע21§, 1921

 ]?. 1/1883, םיאולימו תופסות םע ילגנא םוגרת איה הנורחאה הרודהמה (154

 .16x11181 01־0x ,£1111018111ס^־3., 1958

 םג האר .8-7 'ע ,שייע הלש רכיהה ינמיסו היצאנימטנוק לע .3 'ע ,םש (155
 .48 ׳ע

 םיירבעה םיטסקטה םוחתב חסונה תרוקבב ול ץמיאש הטישה ףא וזש ,רבתסמ (156
 אשונ...קיתע רוביח לש די-בתכ רפס" :וירבד תא הוושה .יקסבושריו 'ח

 הפש...שממ ןיטישה ךותב ,וינפ לע ולש ןיסחויה תליגמ תא בור יפ-לע
 תוהגהו תוטמשהו םישוביש חפש ,םיקיתע די-יבתכל לוכיבכ שי םהלשמ

 דוקמ לע הברה םירבד העמק-העמק םילגמ םה וז םתפשבו .תואסרג יפוליחו
 רשפא...תועטוקמה תויודעה יטרפ לכ תא הכלהכ רידהמה ןחבי םאו...חסונה
 אהי ךכב .וינפל םיחנומה דיה-יבחכ לס סחיה ןליא ויניע דגנ רייטציש
 ןיא .חסונה תרוקיבל םג אליממו חסונה לס תרוסמה תנבהל רכשנ רידהמה

 ידיב הילאמ תנתונ חסונה תרוסמ לס תויופעתסה תרכהש רמול יתנווכ
 תוקמעתה אלל םוקמו םוקמ לכב תונוכנ תואסרג רורבל רשפא םהיפלש םירירש םיללכ רידהמה

 ףאו -ךרוצה ןמ רידהמה תא רוטפי אל םלוגל דיה-יבתכ לש סחיה ןליא .הרתי החרטו
 לש חסונה תרוקיבל תומדקא ,יקסבושריו ׳ח) "עירכזלו טופשל .ןוחבל ,בושחל - הבוחה

 . (257 'ע ,(זאשת) זכ ץיברת ,דוהנ-יגס קחצי ''רל "הריצי רפס שודיפ1;



 ¬ו 50 -

 וסינש ,תודחא תוטיש תועודי הפוג תיגולואינגה השיפתה םוחתב

 עיצהלו ןהיפוריצו תוטנאיראוה תניחבב טסקטה רקבמל ןתינה שפוחה תא ליבגהל

 לש ותטיש איה תוינכפהמהו תועודיה תוטישה תחא .תורחא ןוימ-תוקינכט
 י״הכ תא ןיימל הרטמב תואסרגה תאוושהל םייגול םיללכ 15 עבטש ,ןטנוק 1 57

 הלבגימב הנושארל ריכה םג אוה .פיטיכראה תא רזחשלו יגולואינג ןפואב

 אלא לאניגירוא רזחשל רמייתהל הלוכי הניאש ,טסקט תרוקיב לכ לש תידוסיה

 לש הקינכטל תופירחב דגנתמ ןטנוק ,םהיניב הנחבאה תא םיעטהו ,פיטיכרא

 ימאתה לש יטסיטאטס ןוימ לע תססובמה ,הטיש עיצמו ,תופתושמ תויועט

 םתונמהימ תדימל תוסחייתה אלל ,ישילש י״כ דגנכ י״כ תוגוז לש תואסרג

 - תופתושמ תוביטנרטלאב תוארל ןאמכאל תטישב החוורש החנהה תא ללש ךכבו)
 ע .(תופתושמ תויועט 158

 ןטנוק השעמל שרפ אל ,הנשיה תיגולואיגגה הטישה לע ותפקתה תורמל

 .הנוש הקינכט עיצה אלא ,הלש תינורקעה השיפתה ןמ

 תרוקיבב תיגולואינגה השיגה דגנכ הנושארל אציש ,היידב *יז הז היה

 הטישה ץומיא תא ללוש היידב .היתונורקע תא ךירפהל הסינו טסקטה

 םיטסקטב לופיטב ,תיסלקהו תילביבה היגולוליפה םוחתב התרוהש ,תיגולואינגה

 ךרדבו טסקטה תרוקיבב השדח הפוקת רשיבו ,וקוסיע ויהש ,םיניבה-ימי לש

 ,ןאמכאל תטיש יפ-לע ונקתוהש ,תורודהמ תורשע קדבשמ .רידהמה לש ותדובע

 לש םיפנע ינשל יגולואינגה םנוימב ועיגה םלוככ םבורש ,תעדל חכונ

 םישגנתמ םינש יכ ,תעדל חכונ ,םיפנע השולש לעב ןוימ הסינשמ .פיטיכראה

 ,היילאנ יגירוא ינש ויה אמש ,רובסל לחה היידב .אוה דושח הז ןומיז .ישילשב

 ,ןוימ תויורשפא יתשל תוחפל םוקמ שי !זנטעש-טסקט ץבקמ הז הרקמב רידהמהו

 םיפדהו ,תוטנאיראוה יפוריצ ךמס לע טסקטה תא ןיקתהל ןויסנל חינה ךכיפל
 .טאראפאב תואסרגה יפוליח לכ תא ומשרב ,דחא י״כ לש הסרג יפ-לע טסקט 1 59

 חא חסינ ןהב רסא ,ותטיש תא ףיקתהש ,ןטנוק לס ויתוסמל ויתובושתב

 וזל וז ןהיתוקיז ךא ,תוצובקל םיצבקתמ םנמא י״הכש היידב הדוה ^^ותטיש

 ,םיליבקמ םיכנואמ םיווק י״ע םלגמ אוה הז בצמ .תומותס תוראשנ פיטיכראלו

 םייתסמ אוה רשאכ קרו ךא ותעדל קדצומ ןוימ .םדכלל תיאדו ךרד ןיאש

 .יטקלקא טסקט תספדהב ךורכ אוהשכ אלו ,דבלב תחא הסרג תספדהב

 .צ. $116מ־*; 121, £388.13 116 01*11נ6x1116116? 3.116> 1 , ?8,1*13, 1926 (ן 57

 המלשה ,גרבסלא *יפ עיצהש תפסותה איה בר ךרע תלעב וז הטיש יבגל (158
 ,(א״שת) בי ץיברת ,?001 ?6211*1 0116211/121 לש םיטסקטה תרוקב תטישל

 ידי-לע ונקיתו ,וז הקינכטב יוקילה לע עיבצה גרבסלא .293-287 'ע
 ענומ ךכבו ,םידוגינה תקידב רחאל "המאתהה ןורקע" יפ-לע ןוימ תפסוה
 דגנכ םידגונמ םניאש ,םי יולת-יתלבו םיקחורמ י״כ לש תיתוכאלמ הברק

 .םימאות םניא םג ךא ,ישילש י״כ

 ןייע ל״נה ןוידה לכ .1. 264162*, 16 181 16 1י0ם1ונע6, ?81*13, 1913 (159
 תטיש יפ-לע הז טסקט היידב רידהה הנושארל .45-23 'ע רקיעב ,אובמב

 .הרדההה תדותימ לע שדחמ ותעד ןתנו רזח םימילו ,1890 תנשב ,ןאמכאל
 18 0118213021 46 חא םג רתוי רחואמ רידהה השדחה ותטיש יפ-לע

1922 ,13*81? ,018214? . 

 1. 264162*, 18 ?2*841111021 0182111802*11/6 411 "181 46 11 00121*6 ״ , (160
00182118? ,82*? 41 641 ?6 2* 163 821016213 ?6x16316? 6*1 8111• 1יX10218 

 54 (1928), ע. 161-196, 321-356
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 םיגיבה-ימי לש סיטסקטה ירקבמ י״ע רקיעב הלבקתנ היירב לש ותרות

 .םיינאמורה םידומילה ימוחתב דוחייב ,(רתוי םייממע םביט םצעמ ויהש)

 רקבמה .תיתרוקיב הרודהמ רוביח לש תורשפאב ןימאהל םיבר ולדח ויתובקעב

 הסרג רוחבל וילע אלא ,תוטנאיראוה יפוריצ לע טסקטה חא ססבל לוכי וניא

 161.הרידחהלו תחא

 תיביטקייבוסהו תילאנויצארה הכירעה חא ךירפה תרוקיבה לש שדחה םרזה

 תרדההל ולשמ הקינכט עיצה אל ךא ,חיגולואינגה הטישב םיטסקטה יכרוע לש

 לש וידיסחמ ,רוואניו 'א .דבלב דחא י״כ לע אוה םסובמ רשאכ םג ,טסקט

 חא וחתנב .חסונה תרוקיבמ תטלחומה תוענמיהה תא רקבמ ,שדחה םרזה
62 1 

 תגשה אלל ,תינאכמה ההגהה חא ביחרהל אוה עיצמ ,הקתעהה לש םזינאכמה

 רוזחיש״ל ךרועה דיקפת תא ליבגהל סמ ותעדל .תילאנויצארה הכירעה לובג
63 1 

 תוררובב תמצמטצמ ותויתרוקיב ."דובאה לניגירואה לש יקלח

 ,קיתעמל רבחמה ןיבש ינאכמה קבאמב

 יאכז טסקטה רקבמ ןיא .קיתעמה תמשאל תודע שי רשאכ קר שרדנ וטופישו

 הטישב רקבמה ומצעל עבותש יפכ ,ודעב רבדלו רבחמה לש ייוטע תא לואשל"
164 

 .םיקיתעמ י״ע טסקטל םרגנש קזנה תא תיחפהל וילע תאז םע ךא ,תיגולואינגה

 היצטרפרטניאל םוקמ שי ,קדצב רוואניו עבוק ,תינאכמה ההגהה םותב קר

 .דרפנב תילאנויצאר

 רקוסה ,ירפ 'ז\ ףושחל ביטיה היידב חסונ םיטסקט תרדהה תפרות תא

 ירבדב הלגתמה תימינפה הריתסה לע דמועו ,וז הטישב ונקתוהש תודחא תורודהמ

 יכו ,שבושמ יסיסבה יייהכ חסונש ,םיטעמ אל םירקמב םידומה ,םירידהמה

 1**־5,ונממ תובוט םירחא י״כ תואסרג

 עיגה ,תירבעה הטיסרבינואב רנימסב ךרעש םיניינעמ םייוסינ תובקעב

 שיש ,ותעצה .דחאכ תיגולואינגה הטישהו היידב תטיש תא תללושה הנקסמל ירפ

 x61181 02*11:101301, .81*66111*18118 (161נ). 16666* £1606111: 01666028 0£ 14.66
 x1:118,1ע. 48-55; 6. 711187־61*, 11*111011)16 3 01 16 ,(1929-30) 2

 נב£1ג8§6 8111 4(181611861181 61106*21 111 1163)31:11 :111) 181:1011)601611

 עע636111;61 10 נ?!*0£. 44.6, !0ע6, 411811011681:61, 1939, 86111:6*11661
 ע. 351-369).

 לצא תורכזנה ,היידב תרות לע תוססובמה ,תונושה תורודהמה הארו
2. 1*61*1, 11116 1061:11016 6x561*1016111:816 <3-6 01*11:10.116 16 8 16x1:63 (111: 

8661 1611*71110 001161*6830 111661:11821011816 11 51:1111 201081121 
 (]?11*61126 .. .1956 ), 11, 581180111—]?11*61126, 1960, ע. 721-726).

 2. 711187־61:, סע.011:., ע. 365-352 (162

 .366 ׳ע ,םש (163

 :םיטסקט רקבמ לכ לש ובל-תמושתל םייואר ולש טסקטה תהגה תונורקע (164
 ״...11: 13 1*16111: 1:0 51*6861*7־6 8 1*68(11116 8,8 10116 3-3 11 13
 50331516 11181: 1־5 00106 £1*001 1116 0ע161נ18׳1, 811(1 11: 18 171*0116 10

68211168*1 *10150881616* .068616^5 617*0161 18 :171181 67 :11 651806*1 

;8*01 •1*61 301:1681 010*£1 1:681116 60 81101711 66 0811 17111011 1:11086 6*81 

 311011 1*68111163 16 18 0111: 2־867 "*׳0 001*1*606. * 10151*068616 *

 1*68211163 0ג87 01• 1087 1106 66 2116 60 6116 81166.01:, 8112 66086 176

 687־6 067־1011817 מ0 1:1666 60 81661•" (5• 368).

 .727-721 ׳ע ,161 הרעהב רכזנה רמאמב (165
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 *66י"יתאוושה טסקטיי ןיקתהל איה ,תושיגה יתש ןיב הרשפו ןיינעמ שודיח הב

 טסקט תגצה ,רמול ;טרופמ םאראפא ףוריצב ,י״הכ תואסרג לכ תאוושה ךמס-לע

 תורמייתה אלל ךא ,ויתורוסמ לכ לש ,יגולואינג וניאש ,יתרוקיב דוביע רחאל

 *67.תואסרגה יפוליח לש קייודמ םושיר םע ,רוקמה רוזחש לש

, , , 168 
 תרוקיב התישארש ,ילאוקספ לש ותטיש איה הבורמ תובישח תלעב

 איה הרשפ ןיעכ העודי הדמב וז השיג .םאמ 'פ תרות לש ןושארה חסונה

 תיגולואינג הטיש .תינאכמהו תיגולואינגה הטישה ןיב םידוגינה בושייו

 יייע םיברועמ םניאו דחא םיטיכראמ םיגלפנש י״כ יבגל קר ,ותטישל ,הרירש
 םודקה ןמזהו םיניבה-ימי לש םיטסקט תרוקבב וירקחמב םלוא .היצאנימטנוק

 תאצמה ינפל טסקטה לש תיפוס העיבקמ שפוחה ללגב יכ ,ילאוקספ חיכוה

 רבחמה לש תויזיוורב םרוקמש ,תואסרג יפוליח םיליכמ י״הכמ םיבר ,םופדה

 *6^.תוברועמ ןניה תויראלופופהו תוצופנה תודובעה לכו ,ומצע

 לש תואיצמ ,רמול ,טסקט לש תודחא תויזיוור לש ןמויק תפישחל ךרדה

 ,התעמ רומא .תואסרגה חותינו ןוימ ,האוושה י״ע איה ,דחא לאניגירואמ רתוי

 .תיעדמ הרודהמ תנקתה ןויסנ לכל םימדוק םנוימו י״הכ לש תינאכמ האוושה

 קר תאזו ,הרדההה תטיש תא ומצעל רובל טסקטה רקבמ יאשר ןוימה רחאל קר

 תיגולואינגה הטישה ידיסח .דחא לאניגירוא לש ומויק לע הרומ ןוימהש יאנתב

 דחא י״כ תסרג תגצהב וקפתסי הידגנתמ וליאו ,פיטיכראה תא רזחשל וסני

 .יייהכ ראש לש תואסרגה יפוליח ףוריצב

 ךבוסמ טסקט לש יתרוקיב חסונ םניקתהב םרקירו ילנמ וכלה וז הטישב
70 1 

 תומכה ללגבש ,ןוימה תמלשה רחאל קר .י״כ 83 ךמס-לע ־ רסוא׳צ לש

 ויהש ,תעדל וחכונ ,תורבתסהה יקוחב וב ורזענ תוטנאיראוה לש המוצעה
 לע דסוימה טסקט וסיפדה ןוימה תובקעב .םידחא םיפיטיכרא םימייק 1 71

 טאראפאבו ,דחא פיטיכרא לש היזנצר יכילהת

 ןיב לדבהה תא םמיעטהב .תורחאה תוטנאיראוה לכ תא ואיבה דרפנ חפסנ

 ,תואיגשה לכ תא טסקטב וללכ ,ןטנוק י״ע רבכ שגדוהש ,לאניגירואו פיטיכרא

 תא ועיצהו ןהילע וריעה ,ןנקתל ילבמ ,פיטיכראל שולפל תויושע ויהש

 איה תיתפומ המגוד וז תיתרוקיב הרודהמ .תויתרוקיבה תורעהב קר םהיתוהגה

 הכלה הרשפ םושמ שי הבש הדותימב .םיניבה-ימי לש טסקטב יעדמ לופיטל

 .היידב לש ותרותו תיגולואינגה הטישה ןיב השעמל

 ״16x16 0 0 םב]כ 81* 811£" (166

 .747-727 ׳ע ,םש (167

 6. ±>88 <3־8811, 8101*18 16118, 11*811210מ6 6 01*11108 161 16810, (168
 .£י161*6מ26, 1934

 'ע ,ש״ע םיניבה ימיבו םודקה ןמזב םירבחמ לש תודחא תואסרג לע (169
448-398. 

 ,ז .11, 118נ81ע־-£. £10£6מ16x1 1116 ,1 0£ 0811161*1־81*5׳־ 1816 8; (170
 31־81161 סמ 1116 18318 0£ 811 1010שמ ט18מ8801*1ע18, 1-7111,

1940 ,01110880. 
 .ילאוקספ לש ורפס תא וארקש ינפל ועיגה וז הנקסמל ,41-39 , 11 ,םש (171
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 תיעדמה הטישהש ,המוד תואסרגה לש הזילאנאהו ןוימה תוטיש ןיבמ
172 

 םיכילהו םיחנומ לש תוקייודמ תורדגהב תנייטצמה ,גרג לש וז איה רתויב

 אלא עיצמ וניאש ,גרג ןייצמ ותמדקהב .ןוימל םיחונ םילמס תקפסמו םיינכט

 הטישה תלבגה תא םיעטמ אוה ףא םלוא .תיגולואינגה הטישה םוחתב השדח השיג

 םיגלפנ םהלש י״הכ לכש םירוביחל ,תעצומה הקינכטה ףא ךכ ךותבו ,הללכב

 ולש תואסרגה יבושיח תטיש .דבלב םיברועמ-יתלב י״כלו ,דחא לאניגירואמ
 ונוימ םלוא ,ןכמ רחאל איצוהש תיתרוקיבה הרודהמב התומלש ב תגצומ 173

 ,אלא ,תיטקלקאו תרזחושמ תיתרוקיב הרודהמ רוביחב םייתסמ וניא יטנגה

 גרג םיפדה ,ול תרחואמה טרקיר-ילנמ הרודהמלו היידב לש ותעיבתל המודב

 ולומו (טאראפאב איבה םרתי) תחא היזנצר םיגציימה ,השימח ךותמ דחא י״כ

 קר תיגולואינגה הדותימב אוה שמתשמ ,רמול .הנוש היזנצר גציימה יייכ

 לש הכרדב אוה ךלוה תיתרוקיבה הרודהמה תנקתהב ךא ,י״הכ ןוימ ךרוצל
174 
 .וילומיסבו גרג לש הזילאנאה יכרדב ונעייתסנ ונתדובעב .תינאכמה הלוכסאה

 טסקטה תרוקיב תייעבו תירבעה תורפסה .2

 הדימעמ םימדקומה םיניבה ימימו ארקמה רחאלש המודקה תירבעה תורפסה

 .ללכ ןהב הקסע אל טעמכ תיללכה טסקטה תרוקיבש ,תויעב םיטסקטה רקוח ינפב

 לע תססובמ המודקה תיפוריאהו תיתייסנכה ,תיסלקה תורפסה לש טסקטה תרוקיב

 .התצפהו התריסמ יכרדו תורפס התוא תווהתה רבדב םיעודי דועיתו םינותנ

 ,תירבעה תורפסה לש התווהתה יכרדש ,ךכל ונתעד תא םינתונ ונאשמ םלוא

 קפסב לטומ ,םידחוימו םה םינוש הליבקמה הפוקתב התצפהו התריסמ ינפוא

 רקוח תא שמשלו םולהל תיללכה טסקטה תרוקיב םוחתמ תורותו תוטיש לש םחוכ

 1^1ה1וכ61־1161־61־1111£ -הו 1:6*1;§6301110111;6 _ה םא .וז תורפס לש םיטסקט

 לע ,המודקה תיפוריאהו תיסלקה תורפסה לש םתואמ םינוש תירבעה תורפסה לש

 יכרד לש תודחוימה םהיתונוכת יפ-לע הלש היתוטיש תא דבעל חסונה תרוקיב

 תרוקיבמ היתוטיש תא לואשל תיאשר איה ןיא .םתריסמו םיטסקטה תווהתה

 .התוא ףא שמשל יז לש התורשכ תדימ תניחב אלל תיפוריאה טסקטה

 היגולוליפב תוחוורה ,םימודקה םיטסקטה לש הזילאנאה תוטיש לכ

 ההגהה ,היזנצרה תוקינכט .בתכבש הריסמ לע תודסוימ ,תיסלקה

 החנה וז הריסמ־־ךרד ןיא .וז הריסמ תרוצ חותינ ךמס-לע ורצונ רוזחישהו

 ינפוא .המצע המודקה תורפסה תויודע ךותמ העודיה ,איה הדבוע אלא ,אמלעב

 םיירוטסהו םייתורפס תורוקמב ונל םירסמנ קיתעה םלועב רוביח לש ומוסרפ

 x^0^!, 1927. (172ו/\ז.¥ו1, 1116 08,10111113 0£ ע־31*18גב^3, 0

 נב1;1011ע 131; £ע0ש1 ־6118 011631;62י 07016, 1935. (4173. 0£ $187 1116

 נז1נב§, 11111811118,1 לש תינרמויה ןוימהו הזילאנאה תטיש (68.174(1 .7.8
 נ18,17818, £6 !י&ס 167 ־£08 8נב§x1:1181. 81959 ,6168הטישה ,0£ 1;6
 םיבר םיקוח העיצמ איה .גרג לע טעמב אל תססבתמ רתויב השידחה
 לש וסחי ללכ רורב אל .התוריהב-יאב הקולו ,הזילאנאל םיכבוסמו

 .המצע הרדההה תטישל רבחמה
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 םירבחמ ידיב ובתכנש םירוביח לש בתכב תנגרואמ הצפה םרקיעו ,םיבר
 יייע התשענ רשא ,תיתייסנכה תורפסה לש התריסמ ףא הזב אצויכ .םיעודי 175

 וליאו י .שרופמ דועית הל ףאו ,םירזנמב תפומל תנגרואמ הקתעה תכאלמ 176

 תיעישת-תינ ימשה האמל דע ארקמה רחאלש תירבעה תורפסה ןמ םיבר םירוביח

 ,טיעודי-יתלב םהיכרוע וא םהירבחמ ,איה המותס םתווהתה יכרד םניינמל

 תויתורפסה תועידיה .הלפאב םייורש םתרבעה תופיצרו םתריסמ ,םתצפה ינפואו

 םוחתב תומצמטצמ ירבעה £1ג011\\76 8621 -ה םוחתב ונידיב תואצמנה תודועתהו

 ידכ ןהב ןיאו ,רפס תרוצב ארקמה תקתעה יגהונ וא ם״חס תביתכ לש יתכלהה

 ושדקוהש ,םידדובה םיינרדומה םירקחמה .הייעבה תרהבהל הז אוהכ םורתל

 םניאו ,םייתכלהו םיידומלת תורוקמ לע םיססבתמו הז םוחתב םילבגומ ןיינעל
 תוליגמ ןיב .(ארקמה דבלמ) םתצפהו םיטסקטה תריסמ תלאשב ללכ םיקסוע 1 77

 םוחתב קיר ללח ררוש תירישע-תיעישת האמה ןמ ארקמה לש םיסקדוקהו חלמה םי

 תואמ הנומשב בתכנש ,דחא י״כ ףא ,העש יפל ,ונידיב ןיא .םיירבעה יייהכ
78 1 

 האמה דע ובתכנש םינימל י״כ 1600-מ הלעפל םייוצמש דועב ,וללה םינשה
 1תיעישתה 179

 םמוסרפו םיטסקט תריסמ יכרד לע תורוקמבש תויודע רדעיה לש הז בצמ

 ןיא .ינשרד רמוא ,ןאכמ תיעישתה האמה דע םיטסקטה יפוג רדעיהו ,ןאכמ

 יפל ,הנורתפ חא ענומ י״הכ יפוגו תורוקמה רדעיהש ,הנעטב הייעבה תא רוטפל

 לשמל האר בתכבש הצפהה יכרד לע (175 .3.60> 1161 311011 8.8(1 ,82:1(8011111 .0
 הרודהמה לע .ס■!•!©©!!©!! 11213. £0ם16בד1, £62־1121, 1921, ע. 146-170

 ־11, 1)8.3 82111^6 £8012^68621, 361־1121, 1882, ע. 342-370 ןייע£11 .111.
 ־, !1116 171701־13 01 300^8 121 018881081 םג האר£1212161 .£.£

 .םירפסה-רחס לע סג םש ,49-22 'ע רקיעב 821 ־ש!0.111 ־סע■, 11613621, 1958

 י#. ^8116211)8011, 388 80111־111^68621 121 1/1111618116ב:4, 02*82, 1958,(176
 .ע. 428-466

 נ?8]ה11130116 36081811621 ט213 £2*26215*11886 161 3621 *1113621, (0177 ,7*61(1; .(1
 ־615215, 1870-1; 1. £1811, 811131621 2טם1 811116111־1818011611 ,1-11
 ,11x1563011101116. 16-־ 311)118011621 1/11162־2112:81112 11213 £801117/63621
312:883382*5, 1902; 1). £1811, £11011^68621 (121: 1)11 4, 001. 1144- 

1158 ) 
 3161511011, 50112*111 11213. £1101162:17/68621 תא אוצמל ידיב הלע אל

 67 הרעה האר) רדיינשנייסש לש ורפס .362* £632־862:, 1״61!>215, 1876
 .הריסמה תויעבב עגונ וניא (ליעל

 תירבעה היפרגואילאפה לש יחכונה הבצמב .ךראותמ יתורפס י״כל הנווכה (178
 םידירש .שרופמ ךיראת אלל םימודק י״כ לש םנמז עובקל ונתלוכיב ןיא

 הירפסמ םיטססמילאפ ינש םה ,קפס אלל וז הפוקתב הבתכנש ,הליגממ
 האר] 0121 ןייע) 0161 29022-ו 01)11 6315 ,ןכנימב תיראוואבה הנידמה
 םיעטק) תירבע ג״ע 8-ה האמב הבתכנש תיניטל ,(1274 *"סס [האבה הרעהה

 הריקח ןיידע םינועטהו לארשי ימכח ןיב הכ דע ועדונ אלש ,(רוזחממ
 תוסחוימה תודדובה תודועתה ראש .(דיתעב המילשהל דתעתמ ינאש) תידוסי

 .םייתורפס י״כ אלו ןניה תודועת וז הפוקתל

 £.21. 10י/6, תכירעב ,םייתסהל דמוע ומוסרפש ,לודגה ףסואב ןייע (179
 0031068 1811211 82111 <311101־65. (011*.), 8 £8186052־8ק111081 £8136
 10 1181121 11182111302:1518 52־102־ 10 1116 21121111 06211112:^, 17־0!-. 1-10,
 הריפסה .םיעטקו י״כ 1 588 ומסרופ התע דע . 0x^02־3, 1934-1963

 תודועת ללוכ וניא הז ףסוא .דחא י״כ ךותב תונוש תוביתכ תללוכ הניא
 לש ותכירעב םסרפתמו ךלוהש ,רחא ףסואב לולכ םקלח) וז הפוקתמ

 21. £2*11010162:, 01182־186 18112186 821110,11102־63 , 011621-18113821216,
 , (17־01, 1-3, 1954-1963
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 .הריסמה יכרד לש םביט לע דיעהל אקווד יושע הז רדעיהש

 תא תז ןוידב דירפהל ילוא שי ,ומצעל ןיינע אוהש ,ארקמה דבלמ

 תייעב .דומלתהו (אתפסותהו) הנשמה - ארקמה רחאלש תיתכלהה תורפסה

 הילע םתעד ונתנ רבכ ,הנשמה לש המוסרפ דוחייבו ,וז תורפס לש המוסרפ
 רדעיהב הקול וז הלאש םג .התורפסו הכלהה תודלות םוחתב םיבר □ידמולמ 1 80

 , , ,, 181 , תויארו תופקשה לש ןדיצב .תופיקעו תוימינפ היתויאר רקיעו ,תורורב תויודע
 ,תורחא תונעט ,ללכו ללכ תוססובמ ןניאש ,הנשמה לש התובתכיה רבדב

82 1 
 םוסרפכ אוהה ןמזב" היהש ,הפ-לעבש םוסרפ לע ,ןמרביל לש וז ןוגכ

83 1 
 התיה ותוכמסש ,סרדמה-תיב "אנת" יפב הנשמה תריסמ לע *,"רבד לכל בתכב

184 185 
 ,תיתעימש הרבעה חינמ ןייטשלקניפ ."רואל אציש רפס לש ותוכמסכ"

 ןמכ תיארומאהו תיאנתה תורפסה לכ לש ןורכזה יפ-לע טוטיצו פ״עבש תרוסמ
 תאוושה ךותמ חיכומ לטנזור ש״או ,הייאר תוכירצ ןניאש תומסרופמה 186, •ו

87 1 
 ץפוה ןיידע ותכירע רחאל דומלתה יכ ידומלתה טסקטה תרוקיבו םיחסונ

 .הפ-לעב דמלנו

 ונא הגוסב אלו ,הרקיעב תיטפשמ תורפס איה תידומלתה תורפסה םלוא

 הלודגה הבכשל רקיעב ,המודקה תיטפשמ-אלה תורפסל הנותנ ונתעד .ןאכ םיקסוע

 תונושה היתורוצו הכלהה תורפסב היעקשמ ,היצבק לע הדגאהו שרדמה תורפס לש

 ,םיירסומ םישרדמ ,םייטסימ םירוביח ,הדגא יטוקלי ,תושרד ,הכלה ישרדמ -

 אירטו אלקשו םיקוח יצבוק ,תיטפשמ תורפס םא .םהב אצויכו הליפת ,טויפ

 םצעש ינשרד רמוח המכו המכ תחא לע ,ם״עבש הריסמ יכרדב ורבעוה םיידומלת

 .תיתעימש תוברתב הכורכ ותווהתה

 דע םיניבה-ימי תישארב ולא םיבתכ לש תיפרגוילביב תלשלש רדעיה

 לודגה רעפה ,םתריסמ יכרד לע תוירוטסה תויודע רסוחו ב״י־׳טה תואמה

 םייתורפס םינמיסו ,ןאכמ בתכב םהימושיר ןיבל םתכירע וא םתריצי ןיב ןמזב

 ,םיילארוא הליחתכלמ ויה ולא םיטסקטש ,ךכ לע םיעיבצמ ,ןאכמ םיימינפ

 .תינורכז םתעידיו תיתעימש םתריסמ ,הפ-לעב םתריציש

 םהב םיבורמ ,הכלהה תורפסב תוינשרדה תובכשהו םיישרדמה םירוביחה

2 
 ,םילשורי , הנשמה חסונל אובמ ,ןייטשפא נ"י איבמש תורפסה תא האר (180

 .693 ׳ע ,ב ,ד״כשת

 1. 8־£ע8.0£, !גב!!*()<11101;!סנב ־60 1:11© 18,111111(1 811(1 ]41 <11*8311, (181
 ,םש ןייטשפא לש ותעד םג וז .נ?11118(161]כ1118י 1931, ע. 12-20

 .דועו 703־692 ׳ע

 ׳ע ,ג״כשת ,םילשורי ,לארשי ץראב תונוויו תינווי ,ןמרביל 'ש (182
 .305־301 ,214־213

 .223 ׳ע ,םש (183

 .217 ׳ע ,םש (184

 1. 1*1111:613־1© 111, 1116 ■61*81131111331011 0£ 1116 68ע1ע־ 881)1)11110 (185
 . X71^8170 ,11110113)8*11 (1941), ע. 115-136

 ,תודהיה יעדמל ימלועה סרגנוקב ותאצרה לש ילגנאה ריצקתה האר (186
 .19־18 'ע ,דומלת רודמ ,ז״ישת ,םילשורי

 בר ,ילבבה לש חסונה תודלותל דחא םרפ לש ףיקמה ורוריב םג ןייע (187
 ,ג״כשת ,םילשורי ,ןולי רפס :ךותב) ?ותוחא־ןב סג הייח 'ר יחא־ןב
 "ילבבה חסונ לש ישפחה וביט" לע הרורב הרוצב עיבצמה (337-281 ׳ע

 .(329 ׳ע)



 ־ 156 -

 רוביצה ינזאב תושרדה ועמשוה הבש ,הפוקתב םרוקמש ,סייתעימש תודוסי 1 88

 םלוב הלא םיטסקט לש יממעה דוסיה .םינש תואמ ךשמב ןזואל הפמ ורבעוהו

 .תיממעה םתצופתו םתריסמ ךרד לע דיעמו רתויב

 רבדב תיטנמורה הרבסה תא םנמא וכירפה ונימיב תיממעה תורפסה ירקוח

 הנממ הדיחי וא תיממע הריצי לכ רוקמ .תיממעה תורפסה לש תיצוביק הריצי

 הלבקה תלשלש ךא .דיחי ךרוע אוה בתכה לע התוא הלעמהו ,דיחי רצוי אוה םג

 יממעה יפואה תא םיבצעמה ,םינרסמ תואמ ידיב הרוסמ הלא םידיחי ינש ןיב
 י.הלא תוריצי לש 1 89

 חביתכ לע תידומלתה תורפסה ךותמ תודחא תויודע םנמא איבמ קארטש
 תויודע לש ןחוכב ןיא ךא ,םימכח ידיב הדגא ירפס לש םתואיצמו הדגא 1 90

 ,תושרד לס םייטרפ םיסקנפ ויה הלא םירפס ירהש ,היעבה תא עיקפהל ולא

 ולחה המודק הפוקתב רבכש ,ענמנה ןמ אל :תנתונה איהו .יתעימש ןרוקמש

 רסמנשו ,רתוי המודק ותריציש ,ינשרד רמוח בתכה לע תולעהל םידדוב םימכח

 תא לטיב אל ,אוה ןוכנ םנמא םא ,הז רבד .םייטרפה םהיכרצל ,הפ-לעב םהל

 אלא ויה אל ולא םיסקנפ יחסונו ,הללכב תיתעימשה הצפההו הריסמה תטיש
 יפבש הדגאה ירבד רבכ ,ןכ לע רתי .םינרסמה ןמ םידחא לש םייטרפ םיחסונ 1 91

 .רתוי םודק ילארוא רמוח לש םיבר םירקמב םה םידוביע םיארומאו םיאנת 1 92

 'ע ,םירשע קרפ ,ד״ישת ,םילשורי ,לארשיב תושרדה ,קבלא־ץנוצ ןייע (188
 יעטק לע ,הדגאה תורפסב טלובה יתשרד-יתעימשה דוסיה לע .175-163

 ,םיעמושה להק יפל ןכותו ןונגס ייוניש לע ,םישרדמה ףוגב ובלושש תושרד
 םימואנ לש עקשמ״כ וז תורפס לע .124 'ע ,םש ,ןמרביל ׳ש הרצקב האר

 ינמיס לע .12 'ע ,הדגאה יכרד ,ןאמנייה ׳י םג האר "תסנכה-תיבבש
 £. 1165161, 1116 0ע1§1נב. 0£ 1116 האר טסקטב תיתעימשה הריסמה

 ראשה ןיב ןיחבמה 1061811(110 181011ע• 3868.3, 0310, 1930, ע. 36-37
 וא תוחכשנה תומלש תודיחי ,(יטנופ ןוימד) יתעימש םרוקמש םישובישב

 £. 171618611, 01־81 11־8411:1011, סג האר .יאלמו רדס ייוניש ,תופסונ
 םירזוח םייוטיב ,ינוטונומ ןונגס לע עיבצמה 10114011, 1954, ע. 36

 םייפא םיקוחו סומתיר ,(יסקאטאראפ) החואמו ףטוש ןונגס ,םינשנו
 המעטה ,שולישה קוח ,הרזחה קוח ןוגכ םירחאו קירלוא י״ע ועבטנש

 שרדמב ולא תונוכתב ןיחבהל לקנ .דועו ןורכיז תולימ לש תעדומ
 .הכלהה תורפסבש תושרדבו

 ויתואצרה יפל תומישר ;שרדמבו דומלתב יממעה רופסה ,יונ ׳ד ןייע (189
 • 6-5 'ע ,ך״שת ,םילשורי ,לופכשה לעפמ ,}[תירבעה הטיסרבינואב]

 ,קרטש 'ה ,ירבעה םוגרתב םנושלכ תורוקמה .16-13 'ע ,םש , 311*80£ (190
 .13-10 'ע ,1911 ,ד״מח ,דומלתה אובמ

 םיסקנפ לש םמויקל תורוקמ איבמו חינמ 305-301 'ע ,םש ,ןמרביל טג (191
 ךרד תניחב רבדה היה אל םלוא ,םימכח ידיב תוכלה יקספ לש םייטרפ
 תוליגמב המושר הראשנ םידוהיה לש הפ-לעבש הרותה" ,הברדא ,םוסרפ

 הפ-לעב קר המסרופו" ,(304) ״םייטרפ םיפסואבו (תויטרפ) □ירתס
 תורזוח תולומרופ לע עיבצמ ןייטשלקניפ .( 305) "לארשי ינב ליבשב

 -תולמש רבוסו ,םיליבקמ םיידגא םיטסקטב תועובק תואחסונ יניערגו
 ךא ,םהידימלתו םימכח ידיב תובותכ רתוי רחואמ בלשב ויה ולא הזיחא

 הרעהב ןייוצמה רמאמה האר ,ןורכיזה פ״ע רוזחשל ראשנ ירקיעה קלחה
 .ליעל 185

 5.¥. 5801561־66בר, 1116 םג ןייע .¥111 'ע ,המדקה , 1 ,גרבצניג ןייע (192
 4811116 01 ^16^0.(110 0181:61־1813, 151 1^¥111 (1949), ע. 115-123

 תולבקהה יכו וכוראת םושמ םימכחל ידגא רמוח סוחייב ןיאש ךכ לע דמועה
 םודק רמוח לש תולבקהה ןכו תידומלתה תורפסה ךותב םינושה םיסוחייהו

 ךותמ קר ראבתהל תויושע ('ובו םינוציח םירפס) תורחא תויורפט ךותמ
 ,ןייטשלקניפ לש ורמאמ םג האר .םודק ףתושמ ילארוא רמוחב שומיש

 1116 30111־068 01 18111181110 1(1141־8811101, •7(^5 7001 (1940-41), ע.
 תולוכסאה לכל ידגאה רמוחה לש תפתושמה השוריה תא חיכומה 211-243

 .ןהיכרצ יפל הודבעש ,םיאנתה לש תוינשרדה
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 ,םינשרד יפב הרסמנו הרבעוה ,םעה לא הנווכ הבורש ,אופא ,וז תורפס

 תורפס ,תיממע התיה אלש ,תיתכלה-אל תורפס .ומצע םעה יפבו םידימלת

 םיגוחב הפ-לעב איה ףא םתסה ןמ הרסמנ ,תולכיהה תורפס תמגוד תירטוזא

 תויודע ?זנכשא ידיסחל תולכיהה תורפס ,לשמ ךרד ,הלגלגתנ דציכ .םירוגס

 ךחרכ לע .ךרעל תירישעה האמב קר תועיפומ וז תורפסמ םירוביח לש םמויק לע

 -לעבש תורוסמב הכורא הפוקת ךשמב ורבעוה םירחאכ ולא םיטסקטש ,רמוא התא

 .הפ

 שוביגהו הפ-לעבש תכשוממה הריסמה םצעו תיתעימשה הריסמה יכרד

 השיגב יוניש םיבייחמ תירבעה תורפסב תובר תוריצי לש רחואמה יתורפסה

 וז תורפס לש תווהתההו הריסמה יכילהת תנבה .ולא םיטסקטל תיגולוליפה

 תונושו תובר הכ תואחסונ ילעב תורוקמו י״כ לש םמויק תא ראבל הייושע

 ורקיעמש ,דוחייב ינשרד רמוח לש תינורכז הריסמ .תודגונמ ףא םיתעלו

 תוימוקמ תוטנאיראו חימצהל ,חסונה תא גלפל הטונ ,רתוי שימגו אוה ישפח

 תיפרגואיגה הצופתה .םוחייו יאלמ ,רדס ייוניש ,םיפוליחו תופסות ,תוירוזאו

 ךילהת המיצעהו השיחה תירבעה תורפסה לש תוינורכז תורוסמ יאשונ לש הבחרה

 תויתורפס תואסרג ןהילאמ ורצונ ,בתכב םירבדה תא תולעהל וליחתהשמ .הז
 ירפ ,וז תוגלפתה .היה דחא עודי וניאש ,םודקה ןרוקמ םתסה ןמש ,תודחא 1 93

 לש ותורצוויה ןמז ןיב ללחה .רושיגל םויכ תנתינ הניא ,פ״עבש הריסמה

 ףא המוד בצמ .וניבגל אוה םותסו םותח בתכב וימושיר ןמז ןיבו טסקטה

 תישארב ,םידומלתה ,הכלה ישרדמ ןוגכ ,המודק הפוקתב רבכ ושבגתנש ,תורוקמב

 תוסחוימ ןהשכ ,תובר תואסרגב תמייוסמ תינשרד הדיחי רוסמל םייושעה ,אבר

 ןייצל ךירצ ןיאו .דחא רוביח ךותב וליפא ,תונוש תופוקתלו םינוש םישנאל

 לש רתוי םירחואמ םיטוקליו םיצבקב הדיחי התוא לש תואסרגה יפוליח תא

 .םינושארה ירוביחב ויתונושלב וא ,שרדמה

 םוקנל רשפא יא ,תוילארוא םיכרדב התווהתנ חסונה תולצפתהש יפל

 ידכ ,בתכבש הריסמ יכרד לע תססובמה ,טסקטה תרוקיבב תיגולואינג הטישב

 וא) רוקמה חא םינושה םיפנעהו תוטנאיראוה תאוושה תועצמאב רזחשל תוסנל

 הזילאנאה תטישל ותמדקהב םיעטמ ,לשמ ךרד ,גרג .דיחיה (פיטיכראה

 לאניגירואמ םיגלפנ ןותנ רוביח לש י״הכ לכש ,החנההש ,ולש תיגולואינגה
 תפוקת .טסקטה לש תינורכז הרבעה תורשפא ללכמ אצות םא קר הרירש ,דחא 194

 תואחסונה יפוליח תא הלות ,הבר ארקיו תרודהמל ואובמב תוילגרמ ׳מ (193
 תואחסונה ןיבש םיבורמה םייונישה ןמ" גסיקיתעמב םידוביעהו

 הדימ וזיאבו רודל רודמ תואחסונה ודבוע דציכ םיאור ונא...תונושה
 הפוקתב רבכש הארנ...הדגא ירוביח תקתעהב שפוח םיקיתעמה וגהנ

 םיברה םילוגלגה...ר״קי ו לש תונוש תואחסונ וכלהתה רתויב המודק
 "...שדחמ וכרוע עודי ןבומב אוה קיתעמ לכש ,שרדמה ירפס לע ורבעש

 ׳ע ,ך״שח ,םילשורי ,הבר ארקיו שרדמל תוחתפמו םיחפסנ אובמ)
 ולטנ אל בתכבש הריסמ תוברתב םיקיתעמהש הארנ םלוא .( 11)-נטט1ם1

 םהש םע ,םהינפלש ספוטל םילובכ ויה ,ךפיהל אלא ,בר הכ שפוח םמצעל
 תולתל שיו םיברה םייונישה חאו ,םיעודיה הקתעהה ישובישב םישבתשמ

 .חינורכזה הריסמה תפוקתב

 מ.מ. 1116 08,10111118 01 וז 8ע 18x11; 8, ע. 2. (194
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 אוה רשאכ ינש לאניגירוא תרצוי ,ורקיעמ בתכנש ,ססקט לש תיתעימש הריסמ
 לש חסונה תרוקיב לש הקינכטה .רחא טסקט רקבמ ירבדל ,תינשב בתכנ 1 95

 יכרדב הרסמנש תורפס ןכ םא תמלוה הניא םיניבה-ימיבו קיתעה םלועב תורפסה
 .תיתרוקיב הרודהמ תנקתהב תיגולואינגה הטישה טרפבו ,תינורכז הריסמ 1 96

 לכו ,ירשפא יתלב אוה ולא םיטסקט לש יפיטיכראה וא ירוקמה חסונה רוזחיש

 .ורקיעמ ךרפומ הזכ ןויסנ

 תורפס .דבלב תירבעה תורפסה לש התלחנ ןבומכ הניא הפ-לעבש הריסמ

 תיברעה הרישה .בתכה לע התלעוהש דע ןזואל הפמ םינמזה לכב הרסמנ תיממע
 תודגא םע-ירופיס ,םע-יריש ףא הארנכ הומכו ,פ״עב הצופנ המודקה 1 97

98 1 
 הלוכ הייונב תימלסומה םיזזידחה תורפס .תורחא תויוברתב םייממע םיפופאו

 תורפסה דוסיב תדמוע הפ-לעבש הריסמ .דאנסיאה - תויראניל הריסמ תולשלש לע
 הטישב היידב לס ותמחלמ השעמלו ,םיניבה ימיב תיתפרצה תיפאה 1 99

 .תיתפרצה םינוסנאשה תורפס רקחב הדוסי חסונה חרוקבב תיגולואינגה

 7.17.. 1)681־16x11281 *01 018.11118.1 .1 ,§111 821817313, ע. 5. (1-95

 תורפסה ירקוח ןיבמ ידיחיה ,ווסיי׳צ לש וירבד חא ןאכ איבהל יואר (196
 רקיע תא שכר םיניבה ימי שיאש ,ןעוט רשא ,םיניבה-ימיב תיפוריאה

 חותינה לע ותרוקיב ירבדב .תיתעימש הרוצב ויתועידי
 ,(ליעל 161 הרעה האר) רוואניו חאמ י״כ תקתעה תעב ילאטנמה ךילהתה לש

 ימיב םג ךשמנש ,םודקה גהונה לע תויתורפס תויודע איבמ
 רבדב וירבד תא הז גהונב אוה הלות הארנכו ,לוקב אורקל ,סיניבה

 תורמל וניינעל הבושח וז המעטה .יתעימשה ןורכזה לע קיתעמה תוכמתסה
 הריסמ ןיבל הקתעהה תעב יתעימש ןורכז לע תוכמתסה ןיב ידוסיה לדבהה

 חותינב םיינרדומה םירקוחה לש תערגמה תא ףשוח רוטיי׳צ .פ״עב
 תעב וניתונוכחל תוהזה ,תוילאטנמ תונוכת םוחייב ,הקתעהה יכילהת

 לוקה ,הייגהה ןיב הקודהה הקיזה לע .םיניבה-ימיב םיקיתעמל ,הקתעה
 ןמזל דוגינב ,ינרדומה ןמזב תספדומה הלמהו תויתואה ןיבל רובידהו

 11107*1. 0111• 8ע0^6נב 1821£ו28£6 , 1011(1011 ירבד םש האר םודקה
8,1 ?68462• 8,111 16x111811: 116 ,?0118710 .7.£!) 29<116־עx16 .1938, ע 
 0?11101301, .8111161111 0£ 1116 *701111 1*11)181־7 26 (1941),

.( 2-8 .5 

 16x6)2761 .1, 3611?8£6 האר ,ירוקמה חסונה תא ףושחל ןיא היבגל ףאו (197
 2111* £61121111133 <161־ ?06816 461־ 811611 •8?81)6?, 118111101׳־6?, 1864

 האר הלש תדחוימה תילארואה תרוסמה לע . £71י־£1 'ע רקיעב
,£?70 ^176 ,061x70.<7. 117811, 11־81131811011 0£ 811016111 .81־81)1811 ע 

 .1930, עע. £0:7-.0נ£711

 םיסופא) תיסנזיב תיממע תורפס לש הפ-לעב הריסמ לש תורשפא לע (198
 11-3. 360£, האר םיניבה-ימיב (תירגלוו תינוויב םירישו
 171)6 2*116 £61־112183 £6 8 011101116 462־ 1)72811111113 012611 1,11618102״ (111:
 068011101116 461־ 1611111)6?116£62־1221£ 462־ 8211 !£611 12114
 011116181161־11011621 1116181112־, 1, 3111־1011, 1961), ע. 473-476

 םימודקהש ,י״כב םינוש םיחסונב םייוצמ ,םהב ןד אוהש ,םיטסקטה םג
 ,ןימאמ קב ןיא ןכ-יפ-לע־ףא .םתורצוויה תפוקתמ םיקחורמ םהבש

 'ע ,ש״ע ,הפ-לעבש תרוסמהמ רישי ןפואב םיעבונ ונידיבש םיחסונהש
 .475־474

 £. 4110118, 17136?116£62־1121£3§63011101116 461־ £2־81126818011621 (199
 ,!! ,תמדוקה הרעהב רכזנה ץבוקב 3116 2*81122־ 1x11116181162 468־3

 .202 ׳ע
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 הלוכסאה איה ,הפ-לעבש תרוסמ תחנה םיסב לע הדסייתנ המלש הלוכסא

 ,ןסליג .ארקמה רקח התילכת רקיעש ,לנגנא 'פורפ לש ותגהנהב תיואנידנאקסה

 המויקל תויאר איבמ ,תילגנאב םסרופ וז הלוכסא לש היתופקשה לע ומוכיסש

 הירואיתו הימושיר ,היתובקעש ,םודקה חרזמה תורפסב תילארוא תרוסמ לש
 לש המוד הירוטסהל זמור ףא אוה .םיידכא םיטסקטב ןוגכ ,םפוג םיטסקטב 201

 וליפאו (ןארוקה תצפה) תימאלסיאה םיסרפה ,תידוהה תורפסה תריסמ יכרד
 הריסמהמ רבעמה ךילהתל םתעד ונתנ וז הלוכסא ירבוד .המודקה תינוויה 202

 םהש םע ,חסונה תוגלפתה לע ותעפשהו רבעמה תוביס ,בתכבש הריסמל פייעבש

 הריסמה תלשלשש רחאל ,בתכבש הריסמל אקווד תואסרגה ייוניש תא םיסחיימ

 ,םיקיתעמה ולחה התחתו ,הקספ ,טסקטה רומישל הברעה ,תישיאהו הייחה

 תא רמוחה לע ףוכל ,הילבקמו תרוסמה יאשונ ןיב םיילאנוסרפ-יתלבה םיכוותמה
 ,ארקמה יבגל איה וז הטיש לש היצאקילפאה .םכרד יפל וכרועלו םתונשרפ 203

 ,רתוי םירחואמ םייתורפס םידוביע תיוואנידנאקסה הלוכסאה הניחבמ ובש
 .םימודק םיילארוא םיניערג לש ,םייתולג-רתב 204

 לש תיתעימש תוברחב תקסוע תיוואנידנאקסה הלוכסאהש דועב םלוא

 בתכבש הריסמ רבכ הצופנ הבש ,רתוי תרחואמ הפוקתב ונניינע ,םודקה חרזמה

 תוברת לש תכשוממה התלוחתב קר אל אוה תירבעה תורפסה לש הדוחיי .ארקמה לש

 תוריצי ףא האונה יסכ ופיקה ,הלא הריסמ יכרדש ,ךכב אלא ,וז הריסמ

 ויה אל ,םייממע םיטנמלא וליכהש ןהיניבמ ןתוא םג }תוקהבומ תויתורפס

 .םייממע םיסופא וא סע יריש תמגודכ תיממע תור:0ט רדגב

 ,העודי חסונה תויוגלפתה תנבהו ירוקמה חסונה רוזחש יבגל תאז השיג

 דוסיה לע .תירצונה ףאו תידוהיה היגרוטילה ירקוח ןיב ,תחוור אל יכ םא

 הליפתה לש םירחואמו םימודק תורוקמ .ןבומכ ןיררוע ןיא הליפתה לש יתעימשה
 ןיאש ,ךכ לע דמע ןגובלא רבכ .םיבר םיחסונו תואחסונ םיגיצמ תידוהיה 205

 לש סייוסמ חסונו עובק רדס היה אל הליחתכלמש םושמ ,ירוקמ חסונ ףושחל

 .םירחא ףא וז הרכהב ול ומדקו ,הז דצב הז וחוור םיבר םיחסונ אלא ,הליפתה

 חסונה תא רזחשלו ררבל הליפתה חסונ ירקוח ןיב הייטנה הרבגו הרזח תאז םע

 תופירחב המיעטה ,ןגובלא לש ותנעט לע ןמיגייה ׳,י רזח הנורחאל ."ירוקמ״ה

 םיידומלתה תורוקמב םיליבקמ הליפת יחסונ םויקל תובר תויאר איבה ףאו
 ידי-לע רקיעב החתופש ,חסונה תרוקיבש ,םיעטמ ןמינייה םג .םפוג . 206

 2. 111618611, 01־81 11־84111 סנב, 10114011, 1954. (200

 .38-18 ׳ע ,םש (201

 תוטשפתה לע לבוקה ןוטאלפא יבתכמ עטק איבמ ןסלינ .23-21 ׳ע ,םש (202
 הקיפאה לש תיתעימש הריסמ לע .ןורכיזב שומישה תחת הקתעהה תכאלמ

 .31 ׳ע ,ש״ע תירמוהה

 הירואיתה לע .37 'ע ,םש פ״עבש הריסמה לע חוקיפה לע .34-32 'ע ,ש״ע (203
 תעב ולעפי בתכבש תרוסמו םייעבש תרוסמש תורשפאה רבדב ןרגנדיוו לש

 .16 ׳ע האר תחא הנועבו

 .103-39 ׳ע ,םש (204

 1. £1ונ0§611, 1)62• ,)114180116 00116 8416נב813, 8.111., (205
 -םילשורי ,הדובעהו הלפתה תודלות :ירבע םוגרת־] 1931, ע. 2, 41-42

 .£34 ,6 ׳ע ,דייפרת ,ןילרב

 האר .ד״כשת ,םילשורי ,םיארומאהו םיאנתה תפוקתב הליפתה ,ןמינייה 'י (206
 *־ע ,"ירוקמה חסונ״ה תייעבו תוליפתה חסונ תווהתה לע ,'ב קרפ רקיעב

 .לארשי תליפת ירקוח לש תונושה תושיפתה תריקס םג םש האר .51-29
 היגרוטילה רקחב תומוד תונקסמ רבדב תומוקמה יארמו תואבומה הוושה

 .45-44 ׳ע ,המודקה תיחרזמה תירצונה



 - ־160 -

 ןיאש ,איה ותנקסמ .הליפתה םוחת תא תמלוה הניא ,תיסלקה היגולוליפה 207

 אל הארנכש םושמ ,תוטנאיראוה תאוושה י״ע ירוקמה חסונה תא רזחשל תוסנל

 הוסינ וחסנתנ אל םביט םצעמש פ״עבש םירבד" אלא ,דחא ירוקמ חסונ ללכ היה

 םירחא תונונגיסב וחסנתנו ורזחו יערא ךרד וחסנתנ אלא...השקונו דיחא
 .״...ידמל ישפח ןפואב 208 ״

 הליחתכלמ היה אלש ,חינהל השק ,וב םינד ונאש ,יתורפסה גוסה םוחתב

 לוגלגל םתסה ןמ ויה תווש התריסמו וז תורפס תצפה םלוא ,ירוקמ חסונ

 .הליפתה לש היחסונ

 ךרוצה תא ןייטשפא נ״י עבק רבכ םיידומלתה םיטסקטה תרוקיב םוחתב

 ותריסמב תויועט ידי לע רפסב םילפונה" ,"תואחסונ־יפוליח" ןיב הנחבאב
 .תונוש תורוסמב םרוקמש ,"תונושל יפוליח" ןיבל ,"הפ-לעבשו בתכבש 209

 הל שיש" םיאנתה תנשמ יבגל רקיעב ,תיטקלקאה הטישה לע קלח וז השיג ךותמ
 תידומלתה תורפסב תובחרנה ויתוריקח ךותמ ."בתכבשו הפ לעבש הירוטסיה 210

 חסונ תרוקיב לש דחוימה הייפוא לע ןמרביל ׳ש דמע אתפסותה טטקטב רקיעבו
 ,טסקט ותוא לש תודחא תורוסמ לש ידדהה ןמויק תא םיעטה ,ולא םיטסקט 211

 תואסרגה יוניש י״ע ולא תודרפנ תורוסמ שטשטל ןויסנה תא תופירחב ללשו
 תונושה תואסרגל שאר דבוכב םחייתהל ונילע" .דיחא יטקלקא ססקט תנקתהו 21 2

 ."הנוכנ תואסרגה ןמ תחא קרש טילחהל ןיאו ,םינושארהו דיה יבתכ לש 21 3

 טסקט לכ לש תמאה ןיבל תחאה תירומסהה תמאה ןיב דירפהל ונרוה ןמרביל
 ןמרביל תנשמ תא םכיסש ,לטנזור ש״א .ורוקמלו ותרוסמל םאתהב טסקטו 214

 םיעגונ םניא םירבדה" יכ שיגדה ,התובישח לע דמעו ידומלתה טסקטה תרוקיבב

 רוקמ לכ יבגל םיספות םה .דבלב - םללכב םיאנתה תורוקמל וא - הנשמל

 ,השרדב וא הבישיב ,םיברב ותוא וננישש

 .410-408 'ע ,(א״כשת) ל ץיברתב ותרוקיב םג האר .12 ׳ע ,םש (207

 .32 'ע ,םש (208

 'ש םג הוושה .7-1 ,םש תואמגודהו ,1 ׳ע ,א ,הנשמה חסונל אובמ (209
 -ה״צרת) בי רפס תירק ,ךאברעטיול 'דהמ אתליכמה לע ותרוקיבב ןמרביל
 הצובקב השרתשנש םירפוס תועט ןיב לידבהל" ךרוצה לע 57 'ע ,(ו״צרת
 ."תועדדי תוצראב הלבקתנש (תיעטומ וא הנוכנ) תרוסמ ןיבו ,י״תכ לש

 !הרוקיב םג הוושה .חנ 'ע ,(1963) 31 ,לטנזור ש״א י״ע אבומ (210
 1 <7(^11 ץיבוקרפרפ ידימ תוכרב ׳םמ לש תיסקלקאה הרודהמה לע םקרמ לש

 תינעת 'םמ לע רציבוטפא לש ותרוקיב ןכו ,285-279 ׳ע ,(1911-1910)
 7, 31.ע1;0וז11;261־ז 80118 <3116116 £0מס16 11116 ©411נ1011 רעטלאמ 'צ ׳דהמ

 0ע11110־13.6 (111 18,10111(1 681)-6116 £08311)16 6־6 3(111113811)16? מנ2*ז
 .91 (1931), ע. 205-217

 וירפסב ןיפיט ןיפיט תרזופמה ,טסקטה תרוקיבב ןמרביל לש ותטיש תא (211
 'ע ,(1963) 31 ,הרומה ,לטנזור ש״א חתינו םכיס וירמאמבו

 .אע-זנ ׳ע רקיעבו ,אע-חכ

 ,ןמרביל 'דהמ ,םיערז אתפסות האר ,אתפסותה תא רידהה וז השיג יפ-לע (212
 .בי ׳ע ,המדקה ,ו״טשת ,קראיונ

 אבומ) וט ׳ע ,אובמ ,ם״צרת ,םילשורי ,םינושאר תפסות ,ןמרביל ׳ש (213
 .(בס ׳ע ,םש ,לטנזור י"ע

 ,(ח-ז״צרת) די רפס הירק ,ןייטשלקניפ ׳דהמ ירפס לע ותרוקיב ;טש ,םס (214
 .(גס-בס ׳ע ,לטנזור־) 324 'ע



 215 .'׳םישרדמ המכו המכ ,לשמל

 הריש קרפ לש חסונה תרוקיב .3

 תא ססבל וז הפוקתמ םיטסקס רקוח לכ ךירצ ולא תוחנה לעש ,המוד

 י״כב ש״פ לש ובצמ תא ראבל תויושע ולא תוחנה קר .תיתרוקיבה ותדובע

 .וחרדהה תטישב ונתוחנהלו

 הפוקתב שבוגו ךרענ אוה יכ הז טסקטל יללכה אובמב חיכוהל וניסנ

 לכל הארנכ םה ש״פ לש רתויב םימודקה יייהכ .תולכיהה תורפס יגוחב המודק

 ושוביג ןמז ןיב תודירפמ םינש תואמ .תירישע-תיעישתה האמה ןמ טדקומה

 וז הפוקת ךשמב .םימייקה םייתורפסה וימושיר תלחתה דע קרפה לש יתורפסה

 ,תירטוזא הרוצבו םימצמוצמ םיגוחב הליחת ,פייעבש תורוסמב טסקטה רסמנ

 לטסיל םינתונש ,םינמיסה ןמ .בחרה רוביצה ברקב כייחאו ,יטסימ טסקטל האיכ
. 216 " 

 :םבורב ש״פב ןיחבהל לקנ ,תיתעימש הריסמב ורבעוהש םיטסקטב ןסלינו

 תופסות ,י״כב ונלש םינונמהה יפסואב דחוימב םיטלובה יאלמהו רדסה ייוניש

 םינשנו םירזוח םייוטיבו תינוטונומ תינבת ,תומלש תודיחי לש תוטמשהו

 -יממע דוסי םללכב ותינבתו ונכותש יפל .(ןונמה - רמוא והמ ־־ הריש רמוא)

 טסקטכ םג שמישש ךותמו ,תועודי תושרד לע אוה ססבתה ףאו ,םהב ינשרד

 תואחסונ וחמצ הז ןמזבש ,רבדה יעבט ,הארנכ המודק הפוקתב רבכ יגרוטיל

 ,ןביט םצעו תוילארואה הרבעהה יכרד תושבתשה ךותמ ,הרישי הקיז אלל תודחא

 ןיאב ,תיפרגוילביב תופיצר ןיאב .תוימוקמ תורוסמו תוינשרד תופסות

 לש ותווהתה .רתוי החונ ותונווגתהו חסונה תוגלפתה תורשפא י״כ תולשלש

 תוגלפתהו ותצופת יכרד םלוא ,תוליפתה לש ןתווהתהמ יאדוב הנוש שייפ

 .תוליפתה לש ןתוגלפתהו ןתצופת יכרדל ןה תווש ויחסונ

 ,הזמ הז םיקוחרו םינוש תומוקמב ומשרנש ,ש״פ לש םינושארה םיחסונה

 יאדוב וגלפתנש ,פ״עבש תורוסמ םיגציימה ,םיפיטיכרא ןידכ אופא םניד

 ,םרוקממ דאמ םיקחורמ ולא "םיפיטיכוא" .דחא ףתושמ םודק לאניגירואמ

 תואובב אלא םה ןיא םצעב .יפרגוילביבה ללחה תוכזב קר "םיפיטיכראיי םניהו

 .רתוי המודק תוגלפתהל בתכבש

 וא ,הזל הז ולא "םיפיטיכרא" לש םתקיז תא רעשל ונתלוכיב ןיא

 יפל ,םהיניב רשגל םיאשר ונא ןיא .ורקיעמ טסקטה לס המטפה תא רזחשל

 ךכיפלו ,ויחסונ תחימצו טסקטה לש ותריסמ ךלהמ תא רעשל ונתאמ רצבנש

 .י״הכ לש תללוכ היזנצרל םוקמ ןיא

 תולבקה םג םש איבמ לטנזור .(ילש השגדהה) גס "יע ,םש ,לטנזור (215
 ריצקת םג האר .תיסלק היגולוליפב םיטסקט לש דחוימ גוסב

 ן״אנירחא אנשיל" ,תודהיה יעדמל ינשה ימלועה סרגנוקב ותאצרה
 רודמ ,ז״ישת ,םילשורי ,ילבבה דומלתה לש חסונה תרוסמב תויעב

 ובש ,19-18 ׳ע ,ילגנאה ריצקתה רקיעבו ,וט-די ׳ע ,דומלת
 לש םייוביר לעו דומלתה לש תינושלה הכירעה רדעיה לע עיבצמ
 •118x18,6 16015101163 כ םתסיפת תא ענומה תואסרגה יפוליח

 .ליעל 188 הרעה האר (216



 ןויסנ לכו ,ירשפא-יתלב אוה שייפ לש 'יירוקמ״ה חסונה לש ורוזחש

 םיטסקט וא ש״פ תרדההב תיגולואינגה הטישהש ,רמול רייצ ןיא .לוספ הז ןיעכ

 היטקלקא הרוצב הז ןוגכ טסקט לש הנקתה לכ .איה היתוכאלמ םירחא םיישרדמ

 הטישה .ורקיעמ העטמ אוה תואסרגה ךרע תטיפש לש ןויסנ לכו ,תפלוסמ איה

 םוחתב הצמאל ונא םיאשרש ,תיפוריאה חסונה תרוקיב תוטיש ןיבמ הדיחיה

 ;היירב לש ותטיש איה ,חסונה ףוליסל שושחל ילבמ המודקה תירבעה תורפסה

 הרודהמ תנקתהל ןויסנ לעו י״הכ ךמס־־לע טסקטה לש היזנצר לע רותיו ,רמול

 .םאראפאב תואסרגה יפוליח לכ ףוריצב ,דחא י״כ תרדההב תוקפתסהו ,תיתרוקיב

 תישארב תרודהמב רודואית ןוגכ ,םיריהז םיטסקט ירידהמ וכלה וז ךרדב ןכאו

 אל יכ םא ,אבר ארקיו 'דהמב תוילגרמ וא אתפסותה 'דהמב ןמרביל 'ש ,אבר
 .היידב לש הרומחה ותשיגמ תויטס ילב 21 7

 האמה ןמ וקתעוה ונינפלש ש״פ לש י״הכש ,ךכמ םלעתהל ונל לא םלוא

 וז הפוקתב .(הנושארל טסקטה תספדה תנש) ו״לש תנשל דעו ךרעל תירישעה

 חייושע ולא י״כ תהגה ךרדו ,ןבומכ בתכבש הריסמ רבכ התיה טסקטה תריסמ

 ולא י״כב .תיפוריאה טסקטה תרוקיבב החתופש ,הזילאנאה תקינכט לע םסבתהל

 .תטלוב הרוצב בתכבש הריסמה ינמיס תאו םיקיתעמה יקזנ תא רבכ אצומ התא

 ,ונייוסמ חסונ םירסומ םידחא י״כ .תויטנג תוקיז תויהל תויושע ולא י״כ ןיב

 תרוסמש ןמזמ ךא ,פ״עבש הריסמה תפוקתמ העודי-יתלב תוגלפתהב םנמא ורוקמש

 דדובל ןתינ םא .וז הריסמ תונוכת הילע םילח ,בתכב רסמיהל הלחה וז

 תא חתנל ונא םיאשר ,תפתושמ תיטנג הקיז תולעב ,הלאכ חסונ-תוצובק

 ןיב דירפהל תנמ-לע ,בתכבש הריסמה לש הזילאנאה יקוח תרזעב םהיתואסרג

 .י״הכב טסקטה לש תונושה תורוסמה

 ,טרפב ש״פ לשו ,ללכב המודקה תירבעה תורפסה לש חסונה תודלות

 .תונושה ויתורוסמ יפ-לע טסקטה תא גיצהל ןידה ןמ .הנוש השיג םיבייחמ

 ,תחא חסונ-תרוסמ תב תחא הסרג רסומ ,רתויב אוה חבושמ םא םג ,דחא י״כ

 ,חסונה תורוסמ לש האלמ הגצה קר .הללכב הריסמה תא ףקשל ידכ וב ןיאו

 תריקח ךרוצל רמוחה אולמ תא רקחמה ינפב דימעהל הייושע ,תודרפומ ןהשכ

 *טסקטה

 ,טרקיר-ילנמ לש םתטיש הדוסיב איה ,היפל גוהנל ונילעש ,הטישה

 ךורעל רשפא ,ילאוקספ הרוהש יפכ .רתוי הבחר התולחו םינוש הימעטש אלא

 ימימו םימודקה םירוביחה .דבלב דחא פיטיכראמ טיגלפנה יייכ לש היזנצר

 תורשפא ךכיפל ,חיכוהש יפכ ,ומצע רבחמה לש םידחא םיחסונ םיברעמ םיניבה

 רוכזכ ןוימה תובקעבו י״הכ תא וניימ םרקיר-ילנמ .םיבר םירקמב תענמנ וז

 .דחא פיטיכרא לש היזנצר ךמס-לע טסקטה תא וניקתה

 ןייצו םירחא י״כ יפ-לע יסיסבה י״הכ תא םימעפל היגה רודואית (217
 תואחסונה ראש יפ-לע תוטמשהה תא םילשה תוילגרמ .טאראפאב תאז

 .טאראפאב ויתוהגה לע ריעה ךא ,טסקטה ףוגב היגה םישובישה תאו
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 ןאכ ףא .הריסמה ךילהת לש ויסעב אלא ,םהירבחמ לש תויזיוור בקע אקווד

 ,חסונ-תוצובק לש תויזנצר ךורעל ילוא ןתינ ךא ,"רוקמ״ה תא רזחשל ןיא

 וז ,דרפנב חסונ-תוצובק לכ לש תויזנצר תכירע קר .״םיפיטיכרא״ה תואובב

 ןאכ ןיא ירהש ןונל רוסמ אוהש יפכ םסקסה תא ףקשל הייושע ,וז תמועל

 תורפסב ומכ םידחא םיפיסיכרא וא םילאניגירוא ,ומצע רבחמה לש תויזיוור

 .ונינפל אלא ,טסקסה תנומת תא ןיידע תפלסמ הניא םהמ דחא תריחבש ,תיפוריאה

 ןיאו ,רתויב הפיקע תויהל הייושע םתקיזש ,דחא דובא רוקמל תודחא תורוסמ

 ללכ תא שטשטלו ,התרבח ינפ לע תחא תרוסמ רכבל תלוכיו תוכז ונידיב

 ללשב טסקטה תא גיצהל לדתשהל ונילע אלא ,יללכ םאראפאב תורחאה תורוסמה

 .ויתורוסמ

 .ןהיתוי וצבקתה תא ףושחלו י״הכ תואסרג תא לכ םדוק ןיימל אופא שי

 תחא לכש ,תודחא יייכ-תוצובק ,הארנש יפכ ,ש״פב תודימעמ ולא תויוצבקתה

 וז תודרפומ ןהשכ ולא תורוסמ גיצהל שי הרודהמב .הנוש תרוסמ תגציימ ןהמ

 תורשפא לכ ןיאש ,החיכומ ףא ש״פ יחסונ תאוושה .םראפאב ןבברעל ןיאו ,וזמ

 .ןהינונמה יאלמבו רדסב תונוש ןהש יפל ,דחא טאראפאב תורוסמה לכ תא גיצהל

 יפוליחו ,דבלב דחא י״כ יייע תרוסמ לכ גיצהל רשפא היידב לש וכרדל

 ונאש העשמ םלוא .דרפנ טאראפאב ואבוי הצובקה לש י״הכ ראש לש תואסרגה

 לכ לש תימינפ היזנצר ךורעל ףא ונא םיאשר ,םינושה םיחסונה תא םידדובמ

 תוטיש .הילע טסקטה תא דסיל תוסנלו בתכבש התריסמ ךמס-לע תרוסמו תרוסמ

 לש י״כ לש תימינפ היזנצר תנקתה יבגל ןה תורירש תיללכה חסונה תרוקיב

 רזחשל ידכ הב םישמתשמ ןיאש ,וז היזנצר לש היתולבגמב ונריכהב .דחא חסונ

 תרוסמ ןיבש ינכמה קבאמב תוררובה ךרוצל אלא ,ללכב חסונה תופנעתה תא

 וז ןוגכ היזנצר ,דבלב בתכבש הריסמה םוחתב היקיתעמ ןיבל (תרחואמ)

 הב ןיאו ,היתורטמב וזכ תיתרוקיב היזנצר תלבגומ הרקיעמ .איה הייוצר

 ונתשיגב שי רוואניו לש ותשיגכ .ללכ תיגולואינגה הטישה םע המלשה םושמ

 .היידב לש ויתונורקעמ םצעב גורחל ילבמ םיטסקטה רקבמ דיקפת תבחרה

 םירחואמה םיניבה ימימ םיירבע םיטסקט יבגל תמייק תאזכ תורשפא (218
 תודע .ךכל םתעד תא דימת ונתנ אל םיטסקטה ירקוחש המודו ,רתוי
 5192 ןקיטו י״כ פ"ע םהרבא ןב יולל ןח תיול ףוסב הלולכ תפלאמ

 הז ספוט יתישעש בורק ןמזל יכ בל םכח לכ ינפל עדותמ יננהו"
 תצק יתנקתו םיבר םיניינעמ רדס יתפלחהו םירמאמ תצק יתינש רפסה
 יל םלשנו םעפ רחא םעפכ םיבר םירבד וב יתשדחו יתפסוהו םיניינע

 יכ יל עדו נ ו ...[1295] הריציל אצו םיפלא תשמח ףוסב ידלרא תנידמב
 ימ לכ הלחמ יננהו רפסה הז בור ינממ םישנא וקיתעה הז ןמז ךותב

 אחסונה תאזב הננקתיש תונושארה תואחסנה ןמ תחא ודיב הלפנש
 "הנממ הבוטה התוערל ןתי התוכלמו הנריבעי תאז ינפמ וא הנורחאה

 תואסרגה יתש לע .(םיבר םישובישב קתעוה ,165 'ע ,ינמסא גולטקב)
 0. 811*0.1:, 168 <11££61*6111;68 האר םינושה י״הכ פ״ע רוביחה לש

 םש ־761*310118 <111 117^8,1: #611, 122 (1963), ע, 169-177
 ש״ד י״ע תואבומ תופסונ תואמגוד .יתפרצ םוגרתב וז הקספ תאבומ
 ,4-3 'ע ,סיפדת ,(ג״ישת) געק םרטב ,ך״נתה תאצוה תיעב ,רגניול

 יתש לע .ארקמה חסונ תרוקיב תויעבב ונוידב וז תורשפא םיעטמה
 א״א האר ,לאירזע 'רב םהרבא 'ר ,םשבה תגורע לעב בתכש תורודהמ

 .134-132 'ע ,ד״כשת ,םילשורי ,ד ,םשבה תגורע 'דהמ ,ךברוא
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 ,תיתרוקיבה הרודהמה תא שמשל ורחבנש ,יייהכ תואסרג ןוימב חתפנ

 דומענ ש״פ לש םיחסונה תויוצבקתה דודיב רחאל .ןהיתוי וצבקתה תא ףושחנו

 ןיבש םיסחי לע ףא ההתנו ,הצובק לכ ךותב י״הכ לש תוימינפה תוקיזה לע

 ,בתכבש תרוסמ לכ לש היזנצר ךורעל הסננ הלא םינוימ ךמס לע .תוצובקה

 וא רתוי בוט חסונ לע ונתורעשה תא .ולא תויזנצר יפ-לע טסקטה תא גיצהלו

 ןיקתנ וז הרוצב .חסונל תויתרוקיבה תורעהב עיצהל ךא לכונ רתוי םודק

 ןיאש ,םידרפנ םיחסונל תלבגומ וז תויתרוקיב ךא ,תיתרוקיב הרודהמ םנמא

 דוסיה יחסונ תא גיצהל תשקבמ הרודהמה .דחא חסונ ללכל םדחאל הסנמ איה

 םיטסקט לשו ש״פ לש חסונה תרוקיב .םויכ ונידיב רמתשנש יפכ ,טסקטה לש

 חסונה תוגלפתה רחאלש םיחסונב קוסעתש ,ןידה ןמ תירבעה תורפסב םימוד

 .תוגלפתהה ינפלש חסונב קוסעל תיאשר איה ןיאו ,םודקה
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 דיה-יבזט ןרימ .ה קרפ

 ןיבש ,תוצובק תואחסונה ללש ןיבמ דדובל תוסנל איה י״הכ ןוימ תרטמ

 ינפל .תואסרגה תאוושה ךרדב ,םיפיקע וא םירישי ,םייטנג םירשק ןהיביכרמ

 איהש לכ תוצבקתה ללב שי םא תעדל ןיא ןנוימו תואסרגה לש האוושה תכירע

 םינוש םיחסונ יכ ,התלעה תיתטיש יתלבו תיחטש האוושה ,רוכזכש ,י״הכ לש

 .ולא תויוצבקתה יפ-־לע טסקטה תא רידההל רשפא תויוצבקתה תולגתמ םא .םהב

 .םאראפאב תוטנאיראוה לכ תא גיצהלו ,םהיניבמ דחא י״כ איבהל שי - ואל םא

 .ותריסמו טסקטה תודלוח לע שארמ הייופכ החנה אלל ךרענ ןוימהש ,םעטוי

 ותפרות לע ונדמע רבכ .ליגרה ןמ ךבוסמ אוה י״הכב ש״פ לש טסקטה בצמ

 הרוטפ החסונ תוביציש ,ובש ארקמה יקוספ אקווד ,והנבמ םצעבש תילאוטסקטה

 ,הריסמב םישוביש לע םיליקמ ,ללכ םהב הייולת הניאו םיקיתעמו םינרסמ יקזנמ
 הרזחבו קתעומה ןוילגל ספוטהמ רבעמה תועונתב .בתכבש וזב רקיעב 21 9

 ללגב רתוי תוחונ םהירמואו םינונמהה לש בוריעהו לובישה ,החיספה תויורשפא

 רמוא והמ - תרזוחה תינבתה .קיתעמ לכ לש ונורכזבו ויפב םירוגשה ,םיבותכה

 ,ש״פ לש ףפורה הנבמה .טסקטה ךרוא לכל קיתעמה תא לישכהל הייושע - *יוכו

 תילאוטסקט תופיצר אלל חוילוח-תוילוח ,םידדוב םינונמה תמישר ורקיעש

 וללה תוילוחה ירדסב םיברה םייונישה י״ע םלוב ןפואב הלגתמ ,הרורב

 .י״הכב םתומכבו

 דאמ םידיבכמ םינונמהה יאלמבו הרישה ירמוא רדסב םירכינה םילדבהה

 ענומו האוושהה הדש תא לטבמ הנוש רדס .תינטלומיסה האוושהה תכאלמ לע

 ירדס לש תמייוסמ היזנצרמ סונמ ןיא ךכיפל .תומיע לש תורשפא לכ םיתעל

 תוטמשה ,םילוכיש לש םיבורמה םירקמל ונתנווכ .הפוג האוושהה תעב םיחסונה

 -תמיש וליאו ,םירדסה תאוושהל ןויסנ לכ לאל המש ןהמ תומלעתהש ,תוחיספו

 ילוגלג ךשמב השטשטינ תיטנגה םתקיזש ,י״כ ברקל הייושע ןהל תידיימ בל

 ,הקתעהה

 ןושארה בלשב םצמצתש ,ךרדב ונטקנ האוושהה ילושכמ לע רבגתהל ידכ

 1601018. -ל סחיב אלא תואסרג תאוושה ךורעל ןיאש ןויכ .האוושהה ףקיה תא

 ןכות רדס .ףתושמ רדסו יאלמ םיסב לע תואסרגה תא לכ םדוק ןיימל שי ,תחא

 ?תיטנג הבריק לע דיעמה ,ינושאר ןוימ ןחוב אוה ולא ןוגכ םיפסוא לש ההז
 ינמיסמ םה יאלמו רדס ייונישש יפל .וז הבריק םילטבמ םניא םילק םילדבה 220

 ןמ ויניע הטסה - קיתעמה תועונת ,הקתעהה םזינכמ לש ףלאמ חוחינ (219
 םיילאוזיו ,םיילכש םימשרל תודמציה ,הרזחבו קתעומה י״הכ לא ספוטה

 .363-353 'ע ,(ליעל 161 הרעה) רוואניו לצא האר - םהיתופרותו

 11. £6761101;, 1116 ־618.(111; 1011 01 ם18נבגג.80נ?11>1;3.; 8׳ עיגה וז הנקסמל (220
,0171^6378118101881011 0£ 36. 0^16*18 61768,61868, 0x361101^ 1*1 ■6116 ־ 

 המוד ךא ,הנוש יפוא לעב לודג רתוי הברה טסקטב קסעש 1961, ע. 4, 18
 עיתפמ רפסמ םיגיצמ הז טסקט לש י״הכ םג .ש״פל י״כב ויתוריסמ תרוצב
 י״הכ תא ןיימ אוה .םהיטירפ רדסבו םנכותב םילדבנה םינוש םיפסוא לש

 ,איה תיפוסה ותנקסמ .םיפסואה ירדס לש הסג הקולח פ״ע לכ םדוק
 תוחפשמ לש המטס גיצהל תורשפא לכ ןיא ,המוצעה ןוימה תדובע תורמלש

 .(131-129 ׳ע ,םש) י״הכ



- 166 

 יושע ולא םינחב יפ-לע יייהכ ןוימ (למסיל יפל) תיתעימש תוברתב םיטסקט

 תוצובק דדובי יאלמו רדס יפ-לע םידקמ ןוימ .תומודק חסונ תורוסמ דדובל

 .םיפתושמ םינונמה לש םהיתואסרג תאוושה ןכמ רחאל רשפאי ךכו ףתושמ יאלמ

 ידעלב .אופא איה תיחרכה םידוגינה םוצמצ ךרדב םידחא םיבלשל ןוימה תקולח

 ףא אוה ןוימה ךילהת וז ךרדב.האוושה תודש תמעל תורשפא לכ ןיא הז לוציפ

 .דימ תולגתמ י״הכ לש תוסג תויוצבקתהו ,רתוי םשופס

 י״הכ ירדס יפ-לע ןוימ .1

 תרוצ .הלבס תרזעב ונכרע י״הכ ירדס לש תינורכניסה האוושהה תא

 תא םישבשמ םניא ךא ןיעל םייולג םיללחו תוסמשה ;הז ןינע תמלוה הלבס

 םיליכמה יייכ םג בלשל ןתינ תינורכניס הלבסב .והערל הז י״כ לש ורדס םאות

 ,י״הכ ירדס לש תמייוסמ היזנצר םידקהל חרכהה ןמ רומאכ .(עסמלכ) םיעסק קר

 ופקתשה אל הלבסב .ןוימה ךרוצל םהירדס תומיע ינפל ,הרורב □תושבתשהש

 םירדסה תאוושה ךרוצל .םירחא םייאדו הקתעה ישובישו תוחיספ ,םילוכיש

 רשאכ ,םינונמהה ירמוא תומש לש תואסרגה יפוליח ןמ םג ןיע ונמלעה דבלב

 .דחא םש לש םינוש םיחסונ ולאש ,רורב

 םיירוקמה םירדסה תגצה ךרוצל הרודהמה שארב תאבומ תינורכניסה הלבסה

 םש וגצוה הרודהמה ךרוצל .תינורכניסה ונתרודהמב וערפנ םבורש ,י״הכ לש

 .היזנצר אלל םהישובישו םהילוכיש לע םהש תומכ םירדסה

 ,לכ םדוק הלעמ םהירדסו םינונמהה ירמוא לש תינאסלומיסה האוושהה

 םייונישה .י״הכ בורב ףתושמ םרדס ש״פ ףוסו (ךרעל) הנושארה תיצחמה יכ

 םניא הלא םייוניש .רחיו רסח ,הנוש יאלממ אלא הנוש רדסמ םיעבונ םניא

 ןיאו ,הל ליבקמ א רדס ,לשמ ךרד ,ךכ .ףתושמ דלש לש הלבקהה תא םילטבמ

 ,הבש לותח-רבכע־־הדלוח רדסל אבש רבכע-הדלוח-לותח רדס לש הפיפחה רסוחב

 הב האבה הלמנ הזב אצויכ .וז הלבקה ךירפהל ידכ ,אב לופכ לוכישמ העבנש

 רבדמל ץרא ןיב הלילו םוי ינונמה תופסות וא ,אב הטמשנו לותח רחאל

 טסקטה שילשב קר רוריבב הלגתמ תיללכ הלבקה רדעיהו ןויוש-יא .צפסמוגב

 ,פו תא איצוהל ,יייהכ לכ תא הפיקמ וז הללכה .וללה אפיסהו אשירה ןיבש

 תדימב יקלחו יייהכ ראש ירדסמ ירמגל הנוש רדס םיליכמה ,הזל הז ההז םרדסש

 םיבלכ תריש :שבתשנ ורדסש חסונב םרוקמש ,ונידיב תוימינפ תויארו ,המ

 ,ש״פ חא םייסמה שרדמה ךורכ וז הרישבו ,םיחסונה לכב םינונמהה תא תמתוח

 םייחה ילעב לכו ,םיבלכ .קרפה לש תישרדמ-תיאזורפה תרגסמה ןמ קלח שמשמה

 .םינונמהה לש ןושארה שילשב פוב םילולכ ,םיחסונה לכב םהל םימדוקה

 יאלמה תאוושהש ןויכ ,י״הכ ללכמ םתוא תקתנמ הניא פר לש וז תולדביה

 .י״הכ תויוצבקחהמ תחאל םתוא תרשוק ,(ןלהל)

 תוביטח יתשל תואסרגה תא תגלפמ ,םייונישה רקיע םילגתמ הבש ,הרזגה

 ןויכ ,וז תוגלפתהב םיללכנ םניא מכ .(ר)לד .2 עצסגבקהא .1 :תוירקיע

 ףאב בלתשמ וניא ם .',הדיחאייה אשירה לש טסקטה תא קר םיליכמו סה םיעוטקש

 שפוחל לדבנה ורדס חא ףוקזל שי הארנכו ,ורדס תניחבמ תוביטחה יתשמ תחא

 הכירע השעמ אוהש חיכוי םנמא (ןלהל) ויתואסרג חותינ .שרפמה ומצעל השרהש

 .הז ןוימ ללכמ ונאצוה םד תא .תיטרפ
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 תפקתשמ הינשה הצובקה לש הלבקהה) רתויב הסג ןיידע איה וז תוגלפתה
 .יייהכ וגלפנ םכותמש ,(תובר תוחיספ לש הגצה תרזעב קר 221

 יאלמה יפ-לע ןוימ .2

 ,םינונמהה יאלמ תאוושה י״ע גשוי האוושהה תודש לש ףסונ םוצמצ

 ,ףתושמ יאלמה ךא ,הנוש תויהל יושע רדסה .םרדסל אקווד ףפוח וניאש

 .ךפיהלו

 יפל ,הבר התובישח .רתוי תבכרומל תוגלפתהה תא תכפוה יאלמה תאוושה

 הייושע תואסרגה תאוושהש דועב ,תויטנג תויוצבקתה לע עיבצהל רבכ החוכבש

 תואסרג .תוירקמ תוסנאיראו לש תוביצי-יתלב תויוצבקתה םג דדובל עודיכ

 ,י״כ תצובק ברקב םג םינוש םימרוג ללגב תונתשהל תויושע םפוג םינונמהה

 .ולאל ולא י״הכ תקיז תא שטשטל תולולע תונוש תודונתו.הברק םהיניבש

 יחסונ תאוושהב תררושה תוריהב-יאמ הרוטפ ותאוושהו ,רתוי ביצי יאלמה

 .ססקט
 וא "םינייממ םיכרע" ןיעמ תדדובמ ונלש טסקטב יאלמה תאוושה 222

223 
 םיצבקמ םרדעיה וא םתואצמיה רשא ,םיליגר םיטסקטבש "ןחבמ תואקספ"

 י״הכ לש ותוגלפתהל םיזמור דיחי י״כ תסרג םהש םינונמה .י״הכ תא םביבס

 יאלמה תאוושה .הצובקה ינב לש תימינפה םתקיז לע תורוהל תויושעו ותצובקמ

 .תורוקמ בוריע ,היצאנימאטנו ק םהב העראש םיחסונ תולגל הייושע

 ביקע אוה םא ךא .דחא י״כב עיפומ אוה םא ,ירקמ תויהל יושע רסח

 הבושח יאלמ תפסות .רתיב ןידה אוה .ןייממ ךרע תויהל אוה ךפוה רתוי

 תיטנג הברק לע העיבצמ תיביטיזופ תוצבקתהש םושמ ,ןייממ ךרעכ רתוי ילוא

 תירקמ תויהל הייושע הל הליבקמה תיביטאגנה תוצבקתהה וליאו ,תקהבומ

 םא .תוצבקתהה לש הפקיה הז הרקמב עבוק .תודחא תוצובקמ תבכרומו

 .ןייממ ךרע תשמשמ איה ירה תיביטיזופהמ רתוי הנטק תיביטאגנה תוצבקתהה

 "המלש" הסרג וזיא םיעבוק ונניא ,תואסרגה ךרע חא םיטפוש ונניאש ןויכ

 .דבלב ןוימ ךרוצל יאלמב םישמתשמ אלא ,"הרתי" וא "הרסח" ,איה

 יפואה תא תונשמ ןניא תויוצבקתהל תוידרופס תויופרטצהש ,רוכזל שי

 לע רתי ךבסל אל ידכ ,ךכיפל .ותוא תושטשטמ יכ םא ,תוצובקה לש יטנגה

 שי הז ךרוצל .תוביציה תויוצבקתהה חותינב קפתסהל שי ,ןוימה תא הדימה

 .דבלב תוביציה תא ןכותמ דדובלו חויוצבקתהה לכ תא הליחת ןוחבל

 הייושע עסגבקהא רדסל ד לש ורדס תמאתה-יא םצעבש ,ריעהל םוקמה ןאכ (221
 יצע לכ-ברועxלי0ח-רופצ תורזגה לש לוכיש חיננ ךא םא המאתהל ךופהל

 .הרודהמה שארב תינאטלומיסה הלבטב ןייע !הדשה

 , 11 ,םרקיר-ילנמ םג האר ,(173 הרעה) ותרודהמב גרג גהנש יפכ (222
 .22 ׳ע

 .92 ,5-4 ׳ע , 34־7־01101: האר (223
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 יאלמה םוחתב תויוצבקתה

 ראש תא ןייצל ידכ x לומיסב ונא םישמתשמ תויוצבקתהה תגצה תויחונל

 .(תוצבקתהה רועישל םאתהב) תיביטאגנה וא תיביטיזופה תוצבקתהה דגנכ 224י״הכ

 (תיביטיזופה וא) תיביטאגנה תוצבקתההש יפל .ךרעל ךרעמ הנתשמ x בכרה ,רמול

 בכרהמ טעמל שי .הז בכרה טרפל ךרוצ ןיא ,תירקמ תויהל הייושע י״הכ ראש לש

x םתועטקיה תדבוע .ןודינה טסקטה תא ללכ םיליכמ םניאש ,םיעטוקמה י״הכ תא 

 םיעיפומה ,םייאדיחי יאלמ יטירפ ^ טוריפ ךרע תא איה ףא התיחפמ י״כ 5 לש

 אלא ,י״כ םיצבקמ םניא םהש םושמ ,וז המישרב וגצוי אל ,דבלב דחא יייכב

 ,דבלב דחא יייכב יאלמ םירפ רדעיה ,יאדיחי רסח .תויוצבקתה םיגלפמ ,ךפיהל

 .ללכ גצוה אלו ירקמ תויהל יושע

 תוצבקתה לש "ישעמייה הביט תא השיחממ הניא וז ןיעמ המישר ,תמא

 הז בלשב רבכ ןייעי םא ןייעמה השעי בוט ךכיפל .חסונה תוגלפתהו י״הכ

 ויתורוסמל חסונה תא הגיצמהו וללכב ןוימה תואצות לע תססובמה ,הרודהמב

 -לולבש ינונמה תרזג ןוגכ ,יאלמה תולצפתה לש תוקהבומ תורזג .תוגלופמה

 תוקרי-הדשה יצע לכ-הדשה בשע/חונליאה לכ ראש-זונאת-חופת-סדה-רמת-ןדא-ןפג

 .ףירחו רורב ןפואב וז תוגלפתה לש הביט שיחמהל תויושע (ש״ע) הדשה

 תויוצבקתהה תמישר

x רועיש רשאכ ,םיתעל ךא ,תיביטיזופ תוצבקתה דגנכ ללכ ךרדב בצינ 

 דגנכ תיביטיזופ תוצבקתה ופוג x למסמ רתוי לודג אוה תיביטיזופה תוצבקתהה

 דיל + ןמיס ןמוס תויוצבקתהה יגוסב ןיחבהל ידכ .תיביטאגנ תוצבקתה

 - ןמיסו ,יאלמה טירפ עיפומ תאז הצובקבש ךדמלל ,תיביטיזופ תוצבקתה

 .עיפומ וניא (י״הכ ראש) תאז הצובקבש ךדמלל ,תיביטאגנ תוצבקתה דיל

 1. רומג ו-י עז י1* ךבבל - טצפסמוג

 2. שרדמ דוד עדרפצהו +X - צפסמוג

 3. ם ו י -x + צפסמוג

 4. הליל -x + צפסמוג

 5. עשר/ס י גד םיצרשבש -x + (ר)*כ

 6. חור +x - קטהא

 7. םימ -x + צפסמוג

 8. לט ־x + (ר)ק*כסהא

 9. תודש —X + (ר)קסהבא

 .14 'ע ,(172 הרעה) תואסרגה יבושיחב גרג לש ולומיס תטיש יפ-לע (224
 םג .תויפרגופיט תוביסמ x ב ונרחב ךא , , ןמיסה תא עיצמ גרג

 .ליינה לומיסב שמתשמ (174 הרעה) גניריד
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 םינינת .10 א- • • *4 (ר)ק*כםהא

 ברוע .11 ־X4 • • - צפסמוג

 לולבש .12 א- • • + (ר)לד

 ןפג .X- 13 • • 4־ (ר)קטהא

 חופת .X- 14 • • -4 (ר)קםהא

 הנאת .X- 15 • • -4 (ר)קסהא

 הדשה יצע לכ .X- 16 • • 4־ (?ר)עלדב

 הדשה תוקרי .X- 17 • • + (ר)קהא

 תיגורפ .18 ־X4 • • - צפוג

 רודס .X- 19 • • -4 (ר)לד

 בד .20 ״X4 • • — קסא

 :תואבה תוביציה תויוצבקתהה תודדובתמ וז המישרמ

 םימעפ 7 - (ר)קטהא .1

 םימעפ 8 - קהא

 םימעפ 8 - קטא

 םימעפ 9 - קא

 תודונת אלא הב ןיאו ,ידמל אופא הביצי איה (ר)קםהא תוצבקתהה

 יאלמה תאוושה ךא קהאל ורדסב םאות וניא ,רוכזכ ,ט .ךרע תולק תוימינפ

 תניחבמ וז תוצבקתהל ףרטצמ ר .םהילא תיטנגה ותברק לע תאז לכב העיבצמ

 ףא ףרטצמ אוהש □ושמ ,הכרצ לכ הרורב הניא הצובקל ותקיז ךא ,ובש יאלמה

 .רתויב םיקזחה םה קא ירשק הצובקה ךותב .תורחא תויוצבקתהל

 תא םיליכמ םניאו םיעטוקמ םמ ךא ,צפוג קר תחא םעפ) □ימעפ 7 - צפסמוג .2
 .(איהה הקספה

 .ןיטולחל הביצי וז תוצבקתה

 .םימעפ 3 - (ר)לד .3

 ,ךכיפל .י״הב ירדס יפ-לע ןוימה ןמ רבכ ונל העודי וז תוצבקתה

 ענומ ל לש ועוטיק .הביצי תוצבקתהכ הב ריכהל שי ,םיטעומה היעפומ תורמל

 דב ,י״הכ ראשמ תלדבתמה ,תאז הצובקל ר תופרטצה .תופסונ תולבקה םתסה ןמ

 אוה ברועמ וחסונש ,ךכל תזמור הנושארה הצובקל הביציה ותופרטצה םע דבב

 .(ליעל ג קרפב (ר)ק רואיתב ןייע ,ט״יבמה לש ורואית םצעמ הלועה ,דשח)

 כ היה ול .רלו (םיימעפ) הנושארה הצובקל כ תופרטצהל שי ידדצ ןיינע .4

 לש םירתיה םינונמהה לכ חא היגמה איבה םנמא םא ,חכוויהל היה רשפא ,םלש

 םיחסונה ינש לש םויק-ודל הרורב החכוה ונידיב התיהו ,הנושארה הצובקה
225 

 ־ .המודק הפוקתב רבכ (הנושארה הצובקה חסונו כ חסונ)

 תוצבקחהב ללכ־ךרדב םיללכנ אלא ,תויוצבקתהב טעמכ םיגצוימ םניא עבב

 ןכלו ףתושמה יאלמה תלעב אשירה תא רקיעב םיליכמו םיעטוקמ עכ .א הפיקמה

 .איהש לכ תוצבקתהל הרורבה םתקיז לע תורוהל יושע יאלמה יפ לע ןוימה ןיא

 דוגינב דמוע םירקמה בורב ךא ,תישילשל םעפו הנושארה הצובקל םעפ רבוח ב

 לש היצאנימטנוקל רתוי תובורמ תויאר ונל איבהל דיתע ןוימה ךשמה .םהל

 .הז י״כ חסונ

 תוהגה ףאו ,םהבש םודקה הארנכ ,י״הכבש םימודקה ןמ אוה כ רוכזכ (225
 .םודק םנמז ובש םיילושה
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 יאלמה םוחתב תויאדיחי תואסרג

 הקתעה ילוגלג ירפ הניאו תרווחמ ןתואמצעש תואסרג ומשרנ ןאכ ףא

 םגו וחסונ םגש ,ןונמה השוריפ יאלמה םוחתב תיאדיחי הסרג .הריסמ ישובישו

 ןונמה תמגוד) שובישב ותולתל ןיאשו ,דחא י״כב אלא םיעיפומ םניא ורמוא

 שרדמב עדרפצה תרישל ליבקמה - ול ההז טעמכש ,פב עיפומ וניאש - וב בצ

 וז תיתרוקיב הרוצב .(אוה הלוגלג םתסה ןמו ,כד חסונ יפל ש״פ תא חתופה

 ,םיעטהל ןידה ןמ .תרכינ הדימב תויאדיחיה תואסרגה רועיש תא םיתיחפמ ונא

 תוקיז תקידב ךרוצל ,שובישב ןרוקמש ,תואסרגה ךרע תא טעמל ידכ ךכב ןיאש

 .ןבומכ איה ךרע תלעב הטנאיראו לכ הז ךרוצל .תוצובקה יביכרמ לש תוימינפ

 ןומר ןונמהל ץוחמ ,םייאדיחי םינונמה ןיא הנושארה הצובקה יביכרמב .1

 תוארל שי סב 'ריוא' .ונדמע רבכ ר לש יטנגה "ורהוט-יא" לע ךא ,רב

 תואסרג רדעיה .תורעהבו םאראפאב ש״ע ,'חור' לש הנוש הסרגכ הארנכ

 .וז תוצבקתה לש הירשק תא קזחמ תויאדיחי

 .םייאדיחי םינונמה ןיא היינשה הצובקה יביכרמב .2

 ,(תפיכוד) ,דומסא ,תימענ ,חיס ,רגד :ריבכמל םייאדיחי םינונמה לב .3

 .םדה ,ןדא

 ,םירה ,תומוהת ,םי :עברא - ויתוהגהב ךא ,תויאדיחי תואסרג לכ ןיא כב .4

 .(דבלב רב םג העיפומה תחא דועו) םימער

 הפפורו ,יאלמה םוחתב תונושארה תויוצבקתהה יתש תא הקזיח וז הניחב

 ,ש״פ לש םימודקה י״הכמ דחא ,ל תא הגיצהב תישילשה תוצבקתהה ירשק תא

 .יאלמה םוחתב (רו)ד םע םישולקה וירשק תורמל ,רתויב יאמצע חסונ לעבכ
 הז היגמ חסונ לש ותולדבתה וליאו ,ופפורתנ הנושארה הצובקל כ ירשק ¥

 .הקזחתנ

 תואסרג יפ-לע ןוימ .3

 ונא םילוכי ,תוליבקמ טסקט תורזג ,רמול ,האוושה תודש דודיב רחאל

 ןוימה ךרדכ ,תוליבקמ תוילוח ןתוא לש םהיתואסרג יפ-לע י״הכ תא תוושהל

 יפ-לע םיצבקתמ י״הכ םאה ררבל הייושע וז האוושה .םיליגר םיטסקט לש

 תא ריהבהל ףא איה הייושע .םהיפסוא יאלמ יפ-לע וצבקתהש םשכ ,םהיתואסרג

 .םיעטוקמה םג ,י״הכ ראש לש תיטנגה םתקיז

 וללכנ אל .ףתושמה יאלמה תואסרג אלא ןבומכ וושוה אל תאבומה המישרב

 םיחסונ .ןוימה לש םימדוקה םיבלשל ןייממ ךרע ושמישש םינונמה האוושהב

 םיימינפה םיסחיה רואיתב ונודיי תויקלח יאלמ תויוצבקתה לש םידיחא יתלב

 תוללוכו תולודג ןה וללה יאלמה תוצובק ןכ םא אלא ,תויוצבקתהה לש

 .תודחא תויוצבקתה

 .םיטראפאב ןויעמ ררבתמש יפכ ,רתויב םה םיבורמ תואסרגה-יפוליח

 ןכמ רחאל םניימלו םיפוליחה לכ לש המישר ךורעל םעט ןיא ש״פ ןוגכ טסקטב

 ,י״הכ בור .םידחא םיטסקט ירידהמ וגהנש יפכ ,תבכרומ הקיטסיטאטס י״ע

 ,תוצובק דדובל תוסנל איה ונתרטמ .ידמל המותסו איה הפיקע תידדהה םתקיז

 לש (יסחיה) טועימה .טסקטה לש םיגלופמה םיחסונהמ דחא תחא לכ תורסומה

 רסוח םירצוי םהיתופוקת ישרפהו תיפרגואיגה םתצופת לש לודגה ףקיהה ,י״הכ
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 תוסנל ךרע ןיא ךכיפלו ,המצע ינפב הצובק לכ לש חסונה תריסמב םג תופיצר

 .יייהכ לש םיבכרומה םיסחיה תא םהמ תוצמל ידכ תואסרגה יפוליח לכ חא חתנל

 תודוקנ" תא ונמצמצ תורורב תויוצבקתהו תויוגלפתה דדובל ןוצר ךותמ

 ןוימב ונמלעתה ,רמול .םיאלמ םידוגינ לע םונדמעהו ,רתויש המכ דע "ןחבמה

 םיעיפומה ,הריש ירמואו םינונמה ילוכיש ,םייאדו םישובישמ לכ םדוק הז

 תוצבקתהה לש תיללכה המכסה תרהבהל רבד םימרות םניאו *דחא י״בב קר

 ךכב-המ לש םייונישמ ונמלעתה ןכ ומכ .התוא םישטשסמ אלא *תוגלפתההו

 בותכה תכשמה אלא םניאש ,םינונמה לש תואסרג ייונשמו הריש ירמוא תואסרגב

 .םינשל דחא ןונמה לש ולוציפ וא תואסרג יתש לש םיפוריצ ,ולוציפ וא

 לש י״כ יסחיו תופנעתה ינוויכ לע תורוהל תויושע ולא תולק תוטנאיראו

 י״הכ ירשקש ,ש״פכ טסקט לש אל ךא ,רתוי תוקודה י״כ תולשלשב רמשנש ,טסקט

 תוימינפה תוקיזה תניחבב ולא תוטנאיראו לצנל לכונ תאז םע .םיפפור םה ולש

 ךרדכ האוושהה תא תטשפמ םיאלמ םידוגינ לע ןוימה תדמעה .תויוצבקתהה לש

 ,םירחא םיבר םישרדמכ ,ש״פש ,הדגאהו יממעה רופיסה רקחב םיוויטומל הטשפהה

 .ותריסמו ותצפה יכרדב םהילא בורק הכ

 ק לש תיתוכאלמ האלכה וב שי ירהש ,הז ןוימ ךלהמב רתוול שי ר לע

 םיפתושמה םינונמהה יאלמ וליאו ,יאלמה ןוימב הוושוה רבכש ,ףסונ יאלמו

 .ללכ תושרופמ ןניא ויתואסרג קלו ול

 ללגב ,הז בלשב םג ןוימה לש ותומלש רסוח תא תינש ןאכ םיעטהל יואר

 תומלשב תמגופ ,האוושה תדובעב תלבחמ וז תויקלח .י״הכמ השימח לש םתויקלח

 .םיביכרמה לש תפכותה םתונתשה ללגב ,רתוי רורב ןוימ תענומו תויוצבקתהה

 טועימ דגנכ םימאותה י״הכ ראש לומיסל א ןמיסב שמתשנ וז המישרב ףא

 ,יושע אוהו םידוגינה בכרהכ בושח הכ וניא םימאתהה בכרה רשאב ,טרופמ

 תויוצבקתהה .םימאתה אלו ,םידוגינ אופא תטרפמ המישרה .ירקמ תויהל ,רומאכ

 םימאתהה תומכ ,רמול .י״הכ ראשל דוגינב תפתושמ הסרג לש ןה הנממ תולועה

 תוביצי תויוצבקתהו ,שרופמב המישרב ףקתשמה ןמ רתוי הברה הלודג איה

 ןהיפוריצש אלא ^ יביכרמ ןיב םג תובר םימעפ תמאה ןעמל תולולכ

 .ןוימה ךרוצל םכרע תא תותיחפמ תורחא תויוצבקתהל

 תירופיסה תרגסמה לש םיבורמה תואסרגה יפוליח תא תללוכ הניא המישרה

 םיטסקט ךרדכ .תרחא אהתש ןיד םהלש הזילאנאהש ,ופוסבו ש״פ שארב תוחפסנהו

 תחא תיללכ החסונ י״ע המכוס י״הכ תוגלפתה לש תיללכה הייטנה ךא ,םיליגר

 .עטק לכל

 .םיעטוקמה י״הכ לש עוטיקה תורזג םיווק י״ע ילמוס המישרה ילושב

 ןמ םיעטוקמה י״הכ תא טעמלו x לש םיקייודמה ויביכרמ לע דומעל ןתינ ךכ

 .הרסחה הרזגה תא ןייצמ וק .האוושהה

 .רתוי הלודג תוצבקתה ךותב םילק הסרג ילדבה םינייצמ םיירגוס
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 ףתושמה יאלמה תואסרג תויוצבקתה

 ב:(כ)(ד):קטהא ךלמה דוד ,ךבבל לכב רומג .1

 םימש .2

 ץרא .3

 רבדמ .4

 םימי .5

 תורהנ .6

 שמש .7

 חרי .8

 םיבכוכ .9

 םיבע .10

 חור .11

 דובכ יננע .12

 םיקרב .13

 םימשג .14

 הדשבש תויח .15

 הדלוח .16

 רבכע .17

 א לוגנרת .18

 ב לוגנרת .19

 א הנוי .20

 ב הנוי .21

 (םש) זווא/ןזוא .22

 ברוע .23

 רשנ .24

 תינונס .25

 תיממש .26

 בובז .27

 (טש) המחר .28

 םיטח לש חלובש .29

 (םש) תונליא לכ ראש .30

 (םש) היצ .31

 (םש) זווא .32

 (םש) יפצויד .33

 הדיסח .34

 ריזרז .35

 תירופצ .36

 תיטס .37

 יבצ .38

 סוס .39

 רוש .40

 ליפ .41

 ב:קםצפסמוג:כדהא
 ד:בצפסוג:כמקטהא

 (ק)ם•^

 בד^
x :קס 

 כד:(קט^
 כ־ז:(קט^

 קט^
 כ:ד:(ס^

 כד:בצפםמוג
 בד:צפסמוג:בקטהא

 כ־ז^

 בק(ם)הא.^
 ד: [?ל]כ.^

xקטהאנ 

 (כ)(ד):צפסמוגנקטהא

 01x7!א

 ט^
 ד^

 0:(?ו)פד:כ^

 ל:ד:בצפסמוג:קט:הא
 ט^

 םד ^
 [?כ]ל^

 לד:צפסוג:קםהא
 לד.^

 ל^
 פו :לד^
 צפסוג.^

 (צ0ג-):פוב:(ר)ד:ק:עטהא

 צפ[0] וג:
xצפוגנ 

 ד:קצפוג:בעהא
 ד:צפוג:בעהא

 (צג:)ד:עפו:ק(ט)הא

 (ט)הא^

 קטא.^



 ס מ כ

 הירא .42

 לעוש .43

 היעשי שרדמ .44

 תוחפסנ .45

 ם:א

 ל:א
 (פוס-):ע:ב:(ל)(ד):א

 (ו-):ע:ב:(לד) :א

 תוטנאיראו תויוצבקתה לככו ,תוטנאיראו תויוצבקתה הגיצמ וז המישר

 דדובל שי ,תויטנג תוצובק ףא חרכהב ןה ןיאו ,תוירקמ תויהל ןה תויושע

 םע הז העודי הדמתהב םיעיפומ ןהיביכרמש ,תוביצי תויוצבקתה ןכותמ אופא

 תוארל שי תוביצי תויוצבקתה קר .םיעיפומו םירזוחה םיפוריצ וא ,הז

 .תויטנג תוצובקכ

 ,תו י וצבקתההש ,החיכומ תוטנאיראוה תויוצבקתה תמישר תקידב

 םוחתב רקיעב ,םימדוקה ןוימה יבלשב ןכל םדוק ונמתסנש

 יאלמה לש תואסרגה ןוימב םג תולגתמו תורזוח ,יאלמה

 לש םהיתוקיז םג תולגתמו םיימינפה ןהיסחי םג םירהבתמ התע םלוא ;ףתושמה

 .תומדוקה תויוצבקחהב וללכנ אלש י״הכ ראש

 ףא תולגתמ תורורב תויוצבקתה שולש

 תויוצבקתהה ןתוא ,רמוא הווה .לכ-ד ,צפסמוג ,קסהא :הז ןוימב

 יאלמה תויוצבקתה תפיפח ,יאלמה יפ-לע ןוימב ולגתנש

 ונינפל יכ ,תרשאמ תואסרגה תויוצבקתהל

 תואסרגה תאוושה יכ םא ,תויטנג תוצובק

 הכ םניא םיימינפה ןהירשקש ,ה זז יכומ

 .םירישי

 (א) = קסהא תצובק .1

 םתוא לכ דבלמ) תורחא תוטנאיראול דוגינב התומלשב העיפומ הצובקה

 תפתושמ םלוא ,איה הדיחא התסרג רשאכ ,אב הלולכ איה םהבש ,םיבורמ םירקמ

 םימעפ 9 - (תוצובקה ראש יבגל םג ןבומכ רבדה ןכו ;תורחא תויוצבקתהל םג

 .(38 ,27 ,23 ,1 8 ,17 ,1 5 ,12 ,3 ,1 ׳םמ)

 .(39 ,37 ,36 ,33 ,2 + ל״נכ) םימעפ 14 ־* הא

 .(39 ,33 + ל״נכ) םימעפ 11 - םהא

 הצובקה רוחב םידוגינ

 41 ׳םמ - ה:א

 36 ,33 ׳םמ - ק:א

 23 ,2 ׳םמ - קם:הא

 קו סל םבור וא י״הכ לכ ןיב םידוגינ

 .(20 ,42 ,40 ,39 ,38 ,34 ,24 ,15 ,10 ,4) םימעפ 10 - 0:א

 (23 ,9 ,8 ,7 ,6 ,4) םימעפ 6 - קט:א

 םימאתהה דבלמ) תורחא תואסרגל דוגינב םייולגה םימאתהה רפסמ

 הצובק לש םיימינפה םידוגינה רפסמ לע הלוע (א תואחסונב םירתסנה םיבורמה

 ,םהיניב דוגינ לכ ןיא השעמל .הא רתויב םיבורק הצובקה ינב ןיבמ .תאז



 ¬ו 74 -

 שוביש תויהל יושע אוהו ,םיבותכ ינש ןיב בר ןוימדב ורוקמש ,41 ׳םמ ץוחמ

 .הצובק-תתכ םתוארל שי ךכיפל .דבלב קיתעמ

 הא הצובק-תת

 ,א לש וקתעה אוה ןיא אל ה לש ברה ונוימד תורמל .רתוי םודק א

 םלוא ,וז תורשפא ענומ וניא 41 ׳םמ דוגינה םנמא ,םימעט המכמ תאזו

 בודו הנונמהו הלמנ אב וטמשנ ךכ .הל ורבעוה אל אבש תוטמשהו תוחיספ

 תריש לש הכשמהכ ללכנ ונונמה יכ םא ,'רשנ' ןויצ לע א חספ ןכו ,ונונמהו

 םישרדמב םילק תואסרג יפוליח הזב אצויכ .םאיבמ ה וליאו ,ול םדוקה ברועה

 אופא איה אל ה לש ותקיז .א לש וקתעה וניא הש ,ךכ לע םירומה תוחפסנבו

 ןיבש ענמנה ןמ אל .התולשלתשהו הביט לע דומעל םילוכי ונא ןיאו ,הפיקע

 םיאשר ונא ןיא ךא ,רתוי םודק ףתושמ רוקמ ,דובא ךוותמ םייק היה הל א

 לש שחי-תונליא ירזחשמ לע רבדה ביבחש יפכ ,תואדוב הז לש ותואיצמ רעשל

 .רתוי הפיקעו תבכרומ ה-א תולת התיה אל םא ,תעדל ןיא יכ ,י״כ

 קט

 ,םהינונמה יאלמב רקיעבו םהיתואסרגב םג האל םתברק תורמל ,ק ו ם

 םלוא ,רתויב הרורב ותצובק ינבמ ט לש ותולדביה .תטלוב הרוצב םהמ םיגלפנ

 תואסרג 10 סל .י״הכ ראשל סחיב אלא ,ותצובקל סחיב קר םניא וידוגינ

 ללכנ אלש ,יתצובקה יאלמב תפסונ תיאדיחי הסרג ,וינונמהב תויאדיחי

 ,יתצובקה יאלמב תיאדיחי הסרג ,(ןפג ןונמה) תואסרגה תויוצבקתה תמישרב

 דוגינב קלו ול תופתושמה ייטועימיי תואסרג 4 דועו (15 'םמ) המישרב ללכנש

 הצובק ךרעמ ךותב יאמצע חסונכ ם חא תודימעמ ולא תודבוע !יייהכ ראש לכל

 קלח .יאלמה ףותיש ללגב לכ םדוק ,קפסב תלטומ הניא הילא ותוכייתשהש ,(א)

 ,םיעודיה םיחסונה לע םיבותכ תפסוה אלא וניא תויאדיחיה תואסרגה ןמ רכינ
 תורוקמב םהירמוא םשב םיכורכה םיבותכ וא ,םהירמוא םשב םיזרחנ בורלש 226 .

227 
 שרפמה לש תינשרדה ותכירע ירפ ,תויתוכאלמב םה םידושח ךכיפל .םיישרדמ

 גהנש רתי שפוח לע הרומ שוריפב ש״פ לש שבושמה רדסה םג .יחמק לאומש 'ר

 .טסקטב שרפמה

 .(א) חסונ לש תיטנתואה תגציימה ,הא הצובקה-תתל רתוי בורק ק

 ראש לכ .(36 ,33 ׳םמ) דבלב םינש םה (א) ןיבל וניב םייאמצע םידוגינ

 תואסרגהמ קלח לאש ,ןושארה םופדה ,ק ,רמול .סלו קל קר םיפתושמ םידוגינה

 ,שוריפה חסונל אלא םייוסמ יייכל הנווכה ןיא) ול םודקה ט לש תויאדיחיה

 ,ורוקמ לש אמש וא ,(ונידיל ועיגה םהמ םינש קרש ,יייכ 4-ב תוחפל ץופנש

 ויתואסרג תא ליכהש ,רתוי םודק י״כ שוריפה רבחמ ינפב דמע םנמא םא

 ,דבלב יקלח אוה ם חסונ לש תויאדיחיה תואסרגב הז שומיש םלוא .תודושחה

 וליאו ,קב תולולכ ןהמ 7 קר םיאצומ ונא ם לש הלאכ תואסרג 16 ךותמו

 .(י״הכ ראשלו) האל ק ההז םירקמה רתיב

 ,שמש תוריש ;רוש ,יבצ ,ןפג ,הדשבש תויח ,םיבע ינונמה לשמל האר (226
 ט רימה ןהבש ,היראו הדיסח תוריש ;קל םג תופתושמה ,םיבכוכ ,חרי

 .זרחנ קוספב לבוקמה קוספה תא

 .(ש״ע) דועו שמש ,רבדמ תריש לשמ ךרד (227
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 תקתעה (ורוקמ וא) קש רבתסמ .ק לש היצאנימסנוק לע עיבצמ הז •ןוימ

 רבדמ ןונמהב הפי תמגדומ וז היצאנימטנוק .ט חסונו הא חסונ לש אוה בוריע

 יתש תא איבמ ק ןיייהכ רתי לכל דוגינב ,הנוש הסרג סל .(ש״ע) תורהנו

 !תואסרגה

 יייכ ינשמ דחא היה אל ,ק ינפב דמעש ,הא חסונ לעב י״הכש ,הארנ

 םוחתב לכ םדוק ךכל הייאר .וז הצובקמ ,עודי-יתלב ,רחא י״כ אלא ,ולא

 אב חספנש רשנ ןויצו ,(הב אל ךא) אב טמשנש הלמנ ןונמה ללוכ ק :יאלמה

 ןכ ומכ .(הב אל ךא) אב טמשנש ,בוד ןונמה ללוכ וניא ךא ,(הב אל ךא)

 .םייאזורפה םיטסקטבו תומש תואסרגב תונוש תוטנאיראו וב םייוצמ

 חסונ אוה ,ןושארה םופדה איבמש ינשה חסונב םג הרכינ היצאנימטנוק

 חסונ ןיב וניה הז בוריע ,רוכזכ ,ךא ,תואסרגה לש הזילאנאה ינפל דוע ,ר

 .(ןלהל) תרחא הצובק חסונ ןיבל (א)

 יייהכ ןיבמ אופא תדחייתמ ,(א) הלגיסב ךליאו ןאכמ למוסתש ,הצובקה

 ףתושמה יאלמה תואסרג םוחתב .יאלמה םוחתב רקיעב הדוחיי .החסונ תרוסמב

 ,תימינפ תוגלפתה אלא וז ןיאש יפל םלוא ,הצובקה לש התודחא תפפורתמ

 םייטנגה הירשק תא רערעל ידכ ךכב ןיא ,תורחא תויוצבקתהל תרשקנ הניאש

 תזמור הפיקעה םתולשלתשהו ,הצובקה ינב ןיב הרישי הקיז ןיא .התודחייתהו

 .ונידיב םייוצמה י״הכב ףקתשמש יפכמ וז תרוסמ לש רתוי בחר ףקיה לע

 תרוסמ לש ישפח דוביע הארנכ אוה ס ,הא םה וז תרוסמ לש םינמאנה היגציימ

 .םהלש בוריע קו ,וז

 לש ודמעמב דחוימה ןוידב ,ןלהל האר (א) חסונל ע לש ותקיז רבד לע

 .הז

 (ב) ־־ צפסמוג תצובק .2

 רתוי וא הלס י״הכמ דחאש תורזג איצוהל ,התומלשב העיפומ הצובקה

 ,(מל ץוחמ) 3 ,2 'םמ) םימעפ 14 תורחא תוטנאיראול דוגינב ,ןהב עטוקמ

11, 12, 18, 23, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37,(38)). 

 ,רתויב איה הביצי ,יאלמה ןוימב הדחייתנ רבכש ,וז תוצבקתה

 הצובקה ךותב םידוגינ

 .(דל רבוח מ) 25 ,((א)ל רבוח מ) 3 'םמ - מ:\ :םידדוב

 תוימינפ תויוצבקתה

 .38 ,(צסגב רסח) 33 ,19 'םמ - א:צםג

 .38 ,33 ,31 ׳סמ - א:פו

 ןיחבהל ןתינ ,(ב) הלגיסב ךליאו ןאכמ למוסתש ,וז הצובקב ףא

 הרומ י״הכ ירדס תאוושה .תוצובק-תת יחש תודימעמה תוימינפ תויוגלפתהב

 תוצובקה יתשמ תחא לכ לש י״הכ ירדס .פוו צסמג ,תוצובק יתש לש ןתואיצמ לע

 אלש ,תולק תוטנאיראו םג םללכבו ,חוטנאיראוה תאוושה ףאו ,טעמכ םיהז

 .ולא תוימינפ תויוצבקתה לע העיבצמ ,ונתמישרב "ןחבמה תודוקנ״ב ונמנ
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 צסמג הצובק-תת

 ןונמהב ם ,תינונס ןונמהב םייתסמ מ .םיעטוקמ סמ ,םה םימלש י״כ צג

 ירדס .הדיסח ףא תללכנ הקספה שארבש ייןמיס״ה תרתוכב ךא , [?יפצ־־] יבצ

 רשנ תטמשה ,גב הדלוח ןויצה לע החיספ :תוטמשהו תוחיספ דבלמ ,םיהז צסמג

 תוהז .צב םילובש ראשו םיטח לש תלובש ,תיממש ,םיבכוכ ינונמה תוטמשה ,מב

 לצא .רתויב צ0מג םימוד םהיתואסרגב םג .יטנגה םרשק לע רוריבב הרומ וז
 ררג , ד

 תואסרג *'*'".['יוכו רמוא אוה המ=_] א״המ תוביתה ישאר דימת תוגוהנ סמג

 תורחא תויוצבקחהל מ רבוח םהב םירקמ השולשל םרפ ,תודיחא דימת םינונמהה

 תוטנאיראוה תניחב .ףירח הכ וניא הלא םידוגינ עבט ךא ,(25 !19 ,3 ׳םמ)

 תוצבקתה אלל םידחא םיפוליח הארמ ,תואסרגה תמישרב תופקתשמ ןניאש ,תולקה

 .הקתעה ישובישכ ראבתהל יושע םקלחש ,(תומשה תואסרגב רקיעב) הביקע

 ןיא תאז םע ךא ,קפסב תלטומ הניא צ0מג לש הקודהה תיטנגה הקיזה

 יייכ השולש לש םתקתעה ינמז .םהיניב הרישי תולת תמייקש ,ךכל הייאר לכ

 םודקה אוה רתויב עטוקמה מ אקווד .רוריבב טעמכ ונל םיעודי וז הצובקמ

 תולשלתשה לש תורשפא ךירפהל ידכ ךכב ןיא ךא ,(ךרעל ט״מ תנש) םהבש

 ם .םלש הארנכ היה ורקיעמ ךא ,םויכ רסח םנמא אוהש יפל ,ונממ הרישי

 אלש תודחא תואסרג םרוג מ .י״הכ ןיבש רחואמה אוה ,רסח וניא ךא ,עטוקמ

 .וניבל םהיניב הרישי תולת לע הרעשהל םוקמ ןיא ךכיפלו צ0גל ורבעוה

 תוחיספה םצעמ תכרפומ סל ג ןיב וא ,גל םדוקה ,צ ןיב הרישי הקיז

 ךרוצ ןיאו ,(סל הרבעוה אלש ,הדלוח) גבו (גל ורבע אלש) צבש תוטמשההו

 םיכוותמ (יגולונורכ רדסב) סגצמ הצובקה תתל ףא .תופסונ תויאר איבהל

 לכמ .םתקיז ךרעמ תא רעשל לכונ אל ,הקודהה םתברק תורמלו ,םיעודי-יתלב

 .היה דחא ,תוחפ וא רתוי ףיקע ןפואב ,םלוכ רוקמש ,רורב םוקמ

 ,(ןלהל) פר לש תומש תואסרגל צ לש תודחא תויופתושל תעדה תא תתל שי

 צ לס העודי הברק לע תודיעמה ,םימרכ תרופצ ,יפצ ,םירחא תונליא ןוגכ

 .ללכב וללה תוצובקה-תת יתש לש ןתברק לעו ,וז הצובק-תתל

 פו הצובק-תת

 ירדס תאוושהב ,ןוימה לש ןושארה בלשב רבכ הנמתסה וז תוצבקתה

 בורק .םירדסה רתימ תטלוב הרוצב לדבנו ,ןיטולחל טעמכ ההז עו רדס .י״הכ

 .ותצובק ןב גב ומכ ,תוחפסנה ש״פ שארב ופסונ פב .שובישב ורוקמש יאדול

 ראשל דוגינב ןפוד תואצוי תואסרגל ףא םיפתושו ,פו םידיחא םהיתואסרגב

 שי ,אלא ;[יפצויד־:] הפצנ/הצפנ ,[היצ=] היא ןוגכ ,תומשב רקיעב ,י״הכ

 ,םילוכיש ,תוחיספ ןוגכ) וב ולפנש םישובישה לכ טעמכ ,םיעטהלו ףיסוהל
 ,ו לש תומשה תאירקב פ עייסמ ךכ !פב םילולכ םניא (תוהומת תופסות 22 9

 .דבלב אב דימת ןה תוגוהנ םדבלמ (228

 ןונמהה תחת .ןידכ םימי פ וליאו ,תועטב ,םימי םוקמב םימ סרוג ו (229
 תונייעמ ראש פ םרוג (עדרפצהו דוד שרדמ=) וב תורהנ ראש לש הומתה
 תלוביש תריש לע חספ ו .ומ טמשנש ,לבוקמה תונייעמ ןונמה םנונמהו
 תא איבמ פ ,ותרישכ הכומסה םילובשה לכ תריש תא איבהו םירועש לש

 ןכו ,פב הנניאש החיספ וב יבצ ןונמהב .םתומלשב תורישה יתש
 תקתעהב פב החיספ הערא תאז תמועל .א לוגנרתב םישובישו תוחיספ

 .(דבלב פו רדסב םיכומסה) רבדמ/תויח ינונמה
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 ףפוח דימת אלש ,תורתוכה םודיא ללגב יוהיזל םינתינ םניאש וא ושבתשנש
. 230 

 אוה רחואמ ירהש ,ו לש ורוקמ תויהל לוכי וניא פ ךא .ויתחתמש תוביתל

 בורק תאז םע .(חיימר ינפל - ר ;ז״צר ינפל אל קתעוה פ) ותקתעה ןמזב ונממ

 ,וו ,תונדפק רתיב קתעוה ,רתוי רחואמה ,פ ןדחא י״כמ וקתעוה פו וש יאדול

 .תונלשרב קתעוה ,רתוי םודקה

 (ג) = ל,כ- ד תצובק .3

 תוצבקתה וז .תומדוקה תויוצבקתהה יתשמ הביסב הנוש וז תוצבקתה

 רדעיהו םעוסיק בקע ,ידמל םילפרועמ םיימינפה היסחיו הביטש .,המותס

 הרזגה ןיבל ד ןיב אופא איה האוושהה ;וניה םלש דבלב ד .לכ לש םתפיפח

 ל לש תפפוחה הרזגה ןיבל ד ןיבו (ש״פ לש הנושאר תיצחמ) כ לש תפפוחה

 .(סייפ לש הינש תיצחמ)

 היה יושע אל כ .םימדוקה ןוימה יבלשב דוע הנמתסנ לד תוצבקתה

 .ותועיסק תמחמ תואסרגה תאוושה לש הז בלש דע ןיימתהל

 בד ףוריצ

 ,5 ,2 ,(1) 'םמ :(!דבלב תיקלח הרזגב) םימעפ 9 עיפומ כד ףוריצה

 תורחא תויוצבקתהל דוגינב ,2 'םמ איצוהל ,םלוכ .(18) ,13 ,12 ,11 ,8 ,7

 .י״הכ ראשל וא

 ב:ד ןיב םידוגינ

 .22 ,(18) ,16 ,10 ,3 ,(1) 'םמ :בל ד ןיב דוגינ שי תודחא םימעפ

 םידוגינ וא ,כ:ד:א רמול ,תויוצבקתה וא י״הכ ראש לכ יפלכ םידוגינ םבור

 לק 3 דוגינה .(18) ,16 ,10 ,(1) 'םמ :תדדובמ תפתושמ הסרג ךותב םילק

 .אוה ךרע

 .14 'םמ :כ .21 'םמ :(דבלב כ תרזגב) ד תויאדיחי תואסרג

 ,י״הכ ראשמ םתולדבתה דאמ תטלוב .ידמל הרורב כ ןיבל ד ןיב הברקה

 םימאות בד ןיא רשאכ םג וז תולדבתה תרמשנ םיתעל .(ב) (א) תוצובקמ רמול

 -יאב תופתושה ,הלילשה ךרדמ ףא שי וז תוצבקתהב ,התעמ רומא .הזל הז

 .(ב)(א)ל התמאתה

 לד ףוריצ

 םידחא םירשק ףשח יאלמה ןוימו ,םתברק לע הרוה רדסה יפ־־לע ןוימה

 יובירב יוטיב ידיל האבה ,ל לש תטלוב תולדבתה םע דבב דב ,םיפסונ

 .תויאדיחי תואסרג

 (44) ,31 ,28 ,27 'םמ :לד יפוריצ 5 אצמנ דל לש תפפוחה הרזגב

 .תויוצבקתהה וא י״הכ ראשל דוגינב דימת ,(45)

 ל:ד ןיב םידוגינ

 עלבומ דוגינה) 26 ,25 'םמ ;(ב)(א) תויוצבקתהל דוגינב - 23 'םמ

 .יאלמה םוחתב ל לש תויאדיחיה תואסרגה תא ףיסוהל שי ךכל .(יייהכ ראש ןיב

 ריזרז (?יבצ - ו) יפצ (? - ו) תינונס (?זווא - ו) זוזע לשמל (230
 .דועו (? - ו)
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 (םידוגינ־) תויאדיחי תואסרג

 .תומייק ןניא י״הכ ראשל דוגינב ל תורזגב ד לש תויאדיחי תואסרג

 .(ב)(א)ל דוגינב - 37 ,36 ,33 :ל תורזגל ץוחמ ד לש תויאדיחי תואסרג

 .43 ,30 :דל דוגינב םג ,ל לש תויאדיחי תואסרג

 אלל איה תיטנג הקיז ןכ-יפ-לע־ףא ,ידמל איה השולק לל ד לש ותברק

 הברקה ,רמול ,הלילשה ךרד-לע םג הברקה תטלוב ןאכ ףא .קפס

 .(ב) (א) מ תולדבתהה םצעב.ש

 ,הדשה יצע לכ ,לולבש ינונמה ןוגכ ,דבלב םהינשל ףתושמה יאלמה

 לש ותקיזל תפלאמ החכוה .הריסמה יכרדב שטשטנש יטנג רשק לע דיעמ ,רודס

 הנניאש החיספ ,ש״פ תא םתוחה שרדמב םהינשל תפתושמה החיספה איה לל ד

 י״הכ רתי לכ ןכו) א :יריבחתה הנבמב תמגופ איהש יפל ,הטנאיראו תניחבב

 הז רבד לע הנעתמ התא יתמ דע היעשי ול [ר]מא" :םרוג (םילק םייונישב

 קוקבחל ודוס הלגש םוימש ה "בקה ינפל איה הריזג

 'רלש ודימלת הייעש ול רמא" :דל וליאו "...הירב לכל ודוס הלג אל איבנה

 ,'.,..קוקבחל ודוס £ד ה״בקה] הלגש [ד םוימ] םוימש £ד היעשי] אסוד ןב היננח

 לכד ירשקו ל-כ תקיז

 טסקטה תרזגל כ לש ופוסב עטוקמה טסקטה תרזג ןיב הפיפח ןיא ,רומאכ

 .הדשה תייח (לכ) ןונמה ,םהיניב דחא תומיע שי םלוא ,ל לש ושארב עטוקמה

 ךרדכ ,י״הכ ראשב ומוקממ הנוש לב הז ןונמה לש ומוקמש םושמ ,אב הז ןומיז

 ללוכ אוהש םושמ ,ל לש ורדסל המוד כ לש ורדס םאה ,תעדל ןיא .לדבנה ורדס

 (לכ) תריש לש המוקמב לדבהה .לב הרסחה ,ידמל דיחא הרדסש ,אשירה תא קר

 איה ןיא יכ ,לכ ירדסב ןויוש רדעיהל תקפסמ הייאר וניא ןיידע הדשה תייח

 יפל ,האוושהה ךרוצל הכרע תא לטבל ןיא תאז םע .בב םיילוש תהגה אלא

 היוהה םש תרוצמ רקיעב חכומש יפכ) האב ומצע רפוסה ידימ וז ההגהש ,ןכתיש

 תסרג .(טסקטה ףוגב חסונל תורעהב ןייע ,תוהגהה ראשל דוגינב ,ההזה

 ראשו) במ ןה הנוש וב ןונמהה םוקמש ,דב םג הומכו ,איה תחא םינונמהה

 (ב) םגש דוע המ ,ללכה לע דמלל ידכ וב ןיא הז דדוב ןומיז .לס ןהו (י״הכ

 ךרעמל הקיז-וק ףיסוהל ידכ וב שי ךא ,(א)ל דוגינב ,לכדל התסרגב תפתוש

 .לכד לש םימותסה םירשקה

 גלפנ תיממש ןונמה חסונ .תפסונ הפיפח לש המויק חינהל ונא םיאשר

 ל חסונ .ל חסונו (ש״ע) הארנכ ד תסרג םג היהש ,(ב)(א) חסונ :םינשל

 תרישל ליבקמ (ב)(א) חסונ וליאו ,(ב)(א) חסונ יפ-לע הדלוחה תרישל ליבקמ

 יושע (ב)(*ז^ל/כא(ב)(א) םינונמהה ינש ןיב לוכישה םחי !םש כ לש הדלוחה

 תויהל ךירצ אוה היה ,תיממש תרזגב כ חסונ ונילא עיגמ היה ולש ,תורוהל

 תויהל ךירצ היה ,הדלוח תרזגב ל חסונ ונידיל עיגמ היה ולו ,לל ההז

 ,י״הב ראש דגנכ לכ תוצבקתהל המגוד ונינפל ,הנוכנ וז הרעשה םא !בל ההז

 .םהיניבש תיטנגה הקיזל תפסונ הייארו

 .םתאוושה ךרוצל ףיקע ךוותמ ד שמשמ לכ לש םיטסקטה תפיפח רדעיהב

 דאמ בורק ,לכמ םינש חואמ שמח דע תואמ עבראב תוחפל רחואמה דש ,הדבועה

 ידיחיה י״הכ אוה ל ,םוקמ לכמ ,וא ,ותרזגב לל תצקמב בורקו ,ותרזגב בל

 י״כ תשולש ןיב הברקה לע העיבצמ ,םיתעל ול הווש ,י״הכ ראשל דגונה ,דש
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 דוגינה ריד לעש לדו כ ד זיב הברקה .ולא

 הרורב הרוצב םתוא תדדובמ ,(ב) (א) תוצובקל

 ,יייהכ ראשמ ףתושמה קוחירה .הזל הז םתוא תברקמו ולא תוצובקמ

 יאלמב ,רדסב ,רקיעו ללכ םיתוחפ םניאש ,תוהז יווקו ןאכמ כד לש תודכלתהה

 חסונ םירסומה ,לכד ןיב הקוחר תיסנג הקיז לע םירומ ,ןאכמ לד תואסרגבו

 .תפתושמ המודק תרוסמל דה ,ש״פ לש י״הכ ראש יחסונמ הנוש

 ,םינונמהה ירמוא יאלמ םוחתב תובר תואסרג לע ןיידע רמוש םודקה ל

 דע תכשוממה הפוקתה ךשמב ומלענו ,הז חסונ תרוסמב הארנכ תולולכ ויהש

 םושמ ילוא ,ךכ לכ השבתשנ אל ^ותרזגב) כל ד לש ותקיז .ד לש ותקתעהל

 םלוא ,ידמל תיאדו איה לכד תוצבקתה .תרוסמ התואב לדבנ ףנע ינב ויה כדש

 י״הכבש םימודקה ןמ ,לכ לש םעוסיק ללגב ,המותס םהיניב תקייודמה הקיזה

 בורק אוהש םע ,םהיניב ךוותמ דשכ הלילשה ךרד לע לכ תולדבתה .ש״פ לש

 ,אוה ףא .שייפ יחסונל ףסונ חסונ לש האובב איה ,לל תצקמב בורקו בל רתויב

 .תודחא תורוסמל הארנה יפכ גלפנ ,דחא רוקממ ותחימצ תורמל

 ונמתסנש תוצובקה ןמ הנוש ,(ג) הלגיסב ךליאו ןאכמ למוסתש ,וז הצובק

 ןהיתויוגלפתה תורמל ,הבורקו הקודה (ב)ו (א) לש תיטנגה םתוצבקתה .התע דע

 תורוסממ תחא לכ לש תירוקמה הסרגה תא רעשל ןתינ םירקמה בורב .תוימינפה

 וז ירה .(ג) יבגל ןכ ןיאש המ ,יייהכב היתויושבתשה ירחא בוקעלו (ב)(א)

 לע תטרופמו המלש העידי ונתאמ ענומ היאשונ לש םעוטיקו ,הגלפתנש תרוסמ

 תואסרג הזב אצויכו ,םבשייל םימעפל השק ,היאשונ ןיב םידוגינ .הביט

 .(ב)(א) היתוערמ תאז הצובק לש התולדבתה תרווחמ תאז םע .םהלש תויאדיחי

 ע לש ודמעמ

 רורב אל ונוימ ךכיפל ,ש״פ לש ותיצחממ תוחפ ללוכו ושארב עטוקמ ע

 ,ישילשה םודקה יייהכ אוה הז י״כש םושמ ,דחוימב ךכ לע רעטצהל שי .וכרצ לכ

 תוגלפתה לע רוא ךופשל התיה הייושע ותומלשו ,הזינגב ורוקמש ,לכ דבלמ

 .וזל וז תוצובקה תוקיזו חסונה

 -תת ,רמול) הל טעמכ ההז ורדס יכ ,ונדמל י״הכ ירדס יפ-לע ןוימב

 םע האלמ תוהז ענומ תומשה תואסרגב טלובה ינושה קרו ,((א) לש הא הצובקה

 ,ןפג ינונמה תופסות רדעיהב (א)מ רוריבב ע לדבנ יאלמה םוחתב .ג לש ורדס

 הדשה יצע לכ ןונמה וליאו .(ב)ל אוה ףתוש ךכבו ,הדשה תוקריו הנאת ,חופת

 .[(ג)] לד םע יאלמב תופתוש ושוריפ ובש

 -תתל ,קויד רתיב ,(א)ל ותברק תא ףשוח תואסרגה יפ-לע ןוימה ,םרב

 ,36 ,33 'סס) דבלב םימעפ שולש ,(ם)הא ירק ,(א) םע ץבקתמ ע .הא הצובקה

 ׳םמ לש תיללכה המיכסה תא איצוהל) אב אוה לולכ תויוצבקתהה בורב ךא ,(37

 (א) תא םירקמה בורב דגונ וניאו ,(38 'םמ לש ךרע-תלק תוגלפתהו 45 ,44

 ,(ב) םגו (א) םג םילולכ וללה תויוצבקתההמ םיתשב .(הל אוה ההז 41 'סמב)

 ,דועו 37 ,36 ,35 ,34 'םמ - (ב)ל דוגינב ןה תויוצבקתהה בור תאז תמועל ךא

 .43 ,37 ,36 ,33 ,31 ,30 ׳םמ - ל וא/ו ד ונייה ,(ג)ל דוגינבו

 הצובקל םודק ותויהב .(הא) םינמיהמה היאשונבש (א)ל אופא בורק ע

 לדבהה .קויד רתיב החסונ תא אוה רסומש ,ןכתי ,(רתוי וא) ךרעל הנש םיתאמב

 הלא םינונמה .יאלמב תורכזנה תופסותה רדעיה אוה (א) ןיבל וניב ידוסיה

 ,ןאכמ י״הכ ראשמ םרדעיה לשב ,תויתוכאלמ תוינשרד תופסותכ םידושח אליממ
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 ,עב (ג)מ דדוב ןונמה לש ותוללכיה .ןאכמ םהירמוא םשב םיזרחנה םיבותכהו

 ,ךכ לע תורוהל ידכ הב שי ילואו ,וז הצובק לא ורשקל ידכ ןיידע הב ןיא

 .הריסמה ילוגלגב דבא ךא ,(א)ב טג ללכנ הליחתכלמש

 לע איה הרומ ירהש ,רתויב הבושח (א)ל ריהק תזינגמ ע לש לש הקיז

 ונל עייסל םג איה הייושע ךכ ידכ ךות .(א) חסונ לש םימודקה ו ישרש

 .ולש רתוי הנמאנ הסרג תרעשהבו וישוביש רועיבב

 ב לש ודמעמ

 היצאנימסנוק הנמתסנ ךא ,הביצי תורבח ב הליג יאלמה תויוצבקתהב

 לכ - (ג) יאלמל םעפו - תודש - (א) לש יאדיחי יאלמל םעפ ותופרטצה בקע

 בורק ורדס תניחבמ .(ב) לש יאדיחיה יאלמל ףתוש אוה ןיא םלועל .הדשה יצע

 תניינעמ .ןהינימל תומהבה - הדיסח הרזגה תקתעהב לוכיש חיננ םא ,(א)ל ב

 .(רב םג ךכו) ד ןיבל ב ןיב ,רומח רחאל אבה ,סוס לש ומוקמב הלבקהה

 תויאדיחי תואסרג

 ידיל האבה ,ב לש ותואמצע לע לכ םדוק תורומ תואסרגה תויוצבקתה

 ףיסוהל שי .45 ,44 ,^ל דוגינב) 29 ,2 ,1 'םמ :תויאדיחי תואסרגב יוטיב

 ןייע) הרות ןונמה ןוגכ ,המישרב ונמנ אלש ,תוטעמ אל חוטנאיראו דוע ךכל

 ,תומשה לש תודחוימ תואסרג (ש״ע ,דומסא/הדשבש תויח=) תחש ,(הדיסח

 .המודכו םיבותכ ילוציפו םיבותכ תפסוה

 תוצובקל חויופרטצה

 .37 ,36 ,15 ,12 ׳סס :(א)ל רבוח ב

 .33 ,23 ,11 ,3 'םמ :(ב)ל רבוח ב

 .ןבומכ xל ויתויופרטצהל ץוחמ ,(ג)ל םלועל רבוח וניא ב

 .ב לש ותסרגב (ב)(א) יחסונ לש היצאנימטנוק לע זמור הז ןוימ

 ,תוחיספ ,הקתעהב ולפנש םיברה םישובישהו ובש תובורמה תויאדיחיה תואסרגה

 (ורוקמ וא) הז י״כש םיחיכומ םיבותכה תונושל ישוביש וליפאו םילוכיש

 ךותמו ש״פ לש דחא חסונמ רתויב (העידי וא) ןויע יד כ ךות ,לושירב קתעוה

 .םייטרפ םישודיחב ףא ילוא הלבגש ,הסרגה תריחבב תוריח

 שרדמב .בב (ג)(א) חסונ לש היצאנימטנוקל הייאר ונידיב שיש ןכתי

 דובעל וכזש אלא דוע אלו" :(א יפ-לע) (א) תסרג ש״פ תא םתוחה

 :(ג) תסרג ;"...הרות רפס ןהב בותכלו םתאוצמ תורוע

 :ב תסרג ;"...הרות רפס (ל ןתאוצב) ן ת א ו צ מ ת ו ש ע ל.."

 ."...הרות רפס םהב בותכל ידכ תורוע דבעל ותאוצמ ת ו ש ע ל..."

 שומישהו (א)ל ותקיז לכ םע .ונינפלש תויוצבקתההמ אופא גרוח ב

 תרוקיבלו הרודהמל וכרעו ,אוה יולת יחלב ,(ב) תואסרגב םג השוע אוהש

 .תוחפ חסונה
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 הריש קרפ לש םיחסונ השולש :ןוימה תונקסמ .ו קרפ

 תוקודה ןהמ םיתש ,י״הכ לש תויסנג תויוצבקתה שולש דדוב י״הכ ןוימ

 תוצבקתה לכ .רתוי תפפור תחאו ,תוימינפ תויוגלפתה תויוצמ ןהב םג יכ םא

 םידיחא (ב) חסונו (א) חסונ ;ש״פ לש הנוש תרוסמ וא הנוש חסונ תגציימ

 (ג) הצובק וליאו ,תודיחאה םהיתואסרג תא קקזל ןתינ םוקמ לכמו ,ידמל

 םקוחיר ללגבו ,םעוטיקו יייהכ טועימ ללגב ,הכרצ לכ תרווחמ הניא התרוסמ

 ,םידחא םיחסונב הארנכ הרסמנ ,התומלשב הרמשנ אלש ,וז תרוסמ .הזמ הז

 הקיז לע םירמוש ךא ,תימינפ תוגלפתה לע םידיעמה ,םותס םהירשק ביטש

 ע תא .םהמ םתולדבתהבו י״הכ רתיל םדוגינב םה םיפתוש םוקמ לכמ ;םהיניב

 ב .םודקה על הקיז (א)ל ,ךפיהל תמאה ןעמל וא ,(א)ל ךיישל הארנכ שי

 ודוסימ יתוכאלמ ר .יאמצעו אוה יולת יתלב תאז םעו (ב)ו (א) תואסרג ברעמ

 .םיחסונ בוריע וב ףאו

 :אופא איה י״הכ לש תיטנגה הקולחה

 ע , [(א)] קט - הא

 (יולח-יתלב ,ברועמ) ב [(ב)] פ1 - צסמב

 [(ג)] ל-כד

 כ 31
 ,רמול ,ייסיילאנימרטיי םה םתאוושהמ תעדל ונחכונש יפכ ,י״הכ לכ

 םהירשק .םהיניבמ םהש לכ י״כ גוז ןיב וליפא הרישי תולשלתשה לכ ןיא

 ךוותמ-בא ןוגכ ,הפיקעה תולתה לש הביט תא רעשל ןתינ םיתעל קרו ,םיפיקע

 .פו לש רעושמ

 חסונה תרוקיב ךרוצל תובישח םלוכל הוושמ י״הכ לש וז תוילאנימרט

 ,היהי רשא םרועיש היהיו ,דחא םייק י״כמ םיגלפנה ,י״כ ירהש ,הרודהמהו
 .הז ךרוצל ךרע לכ םהב ןיא 232

 תמישרמ .םהמ קחורמה ,(ג)ל דוגינב ,הזל הז םיבורק (ב)ו (א)

 דוגינ ןיא ידמל תובורמ ןחבמ תודוקנבש ,םידמל ונאצמנ תואסרגה תויוצבקתה

 (ב)(א) ןיב דוגינ םייק וללה םירקמה בורבו ,(ב) ןיבל הא וא (א) ןיב

 תמועל .43 ,30 ,28 ,26 ,21 ,16 ,14 ,13 ,10 ,8 ,7 ,5 ׳םמ :(ג) ןיבל

 תופסות (ב)בו (א)ב .(ג)מ םהינשו (ב)מ (א) םיקחרתמ יאלמה םוחתב תאז

 ,הארנ ןכ לע .(ב)(א)ב וניאש יאדיחי יאלמ ,לל רקיעב ,(ג)לו ,(ג)ב ןניאש

 תרסמנה תרוסמה םע עגמ רתוי קוחר רבעב היה ,(ב) חסונב תרסמנה ,תרוסמלש

 .(א) חסונב

 ;תיפארג המכס י״ע שיחמהל לכונ י״הכ ןיב תוקיזהו םיסחיה ךרעמ תא

 :דמ ם ס ןיקתהל ונתנווכ ןיא .טסקטה לש שחי-ןליא גיצהל הרמוי םושמ הב ןיאש

 בור ןיבש הפיקעה תולתה .והערל דחא יייכ ןיב תרעושמה הקיזה הא תרזחשמה

 01־6§, 08,1סגג1וג3 0£ יע8,1־10211;3, ע. 4-5. (231

 סג האר ;ט״יה האמב תיגולואינגה הטישה ילעבל רווחמ היה רבכש יפכ (232
 'יע ,א״צרת ,ןילרב ,קבלא-רודואית ׳דהמ אבר תישארבל אובמ ,קבלא 'ח

 ,(ה״ישת) זכ ץיברת ,'וכו חסונה תרוקיבל תומדקא ,יקסבושריו 'ח ;137
 .259 ׳ע
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 ונידיב ןיא ןכ ומכ .הלא ןיעמ םירוזחש הריתמ הניא הצובק לכב י״הכ

 חותינ .ןהיניב הקיזה תא רעסל וא התרבחב תחא הצובק תולתל תורשפא

 אלא ונל ןיא .םסקטה תויוגלפתה ךילהת רוזחשל םוקמ חינמ וניא תואסרגה

 .םהיתואטרג תאוושהו םחותינ רואל ונידיב םייוצמה י״הכ ידמעמ תא ראתל

 ןמזבש םיסחי לע םג תוריהב רתיב דומעל לכונ תיפארג המכס תרזעב

 .חסונה תורוק לע ףסונ רוא ךופשל יושעש רבד ,םיחסונהו י״הכ ןיב םוקמבו

 ¬לע וז המ5ם ןיקתהל ונילע המוש ןביסו י״הכ תויוצבקתה תרכה רחאל

 העידי לכ ונל ןיאש ,םיליבקמ םיכנואמ םיווק תרוצב היידב לש וכרד יפ

 דימת אלש ,תמייוסמ תרוסמ גציימ ךנואמ וק לכ .רבעב םתודכלתה ןפוא לע

 קוחיר תא למסמ הזמ הז םיווקה לש יסחיה םקוחיר .ורושאל רורב החסונ

 ףא .ונידיבש י״הכ םיפנעתמ הלא םיכנואמ םיריצ ךותמ .וזמ וז תורוסמה

 םילוכי ונניא םירקמה בורבו ,ךרוצה לכ רווחמ וניא הביס וז תופנעתה

 ריצה תא ונא םיכשומ ךכיפל .והערל דחא י״כ ןיבש םיכוותמה תא רעשל

 י״עו ,תופנעתהה ךרוא לכל ,חסונ לכ לש הריסמה תופיצר תא למסמה יכנאה

 םיילאנימרטה י״הכ .הריסמה תולשלתשה לש קפקופמ רוזחשמ ונא םיענמנ ךכ

 י״ע אלא ,םמצע ןיבל םניב תורשקתה י״ע אל הריסמה תלשלשב םיבלתשמ ונלש

 .חירבמה יכנאה ריצל םרושיק

 לס ומוקימ .םיבצינ םיווק י״ע תועודי-יתלב תויפיקע תלמסמ המיכסה

 ריצהמ ותונפנעתה ךתח תדוקנ וליאו ,ותובתכיה ןמז תא ןייצמ י״הכ וק הצק

 ראשמ הקוחיר וא התברקו ,ותסרג לש רעושמה הרוחיא וא התומדק תא תנייצמ

 .י יי הכ

 לש יתוברת-יפרגואיגה ואצומ ןייוצ יפארגואילאפה יוהיזל םאתהב

 ,('ובו לבב ,םירצמ ,י״א) חרזמ - מ :םיאבה םירוציקה יפ-לע י״כ לכ

 ,(שוריגה רחאל דרפס יאצוי תוצרא ,הקירפא ןופצ ללוכ) דרפס - ם

 .הילטיא - םא ,זנכשא - א

 (אבה ףדה האר)
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 יריצ השולש ונינפל .ש״פ לש ותריסמ בצמ תא שיחממ ליעלד טוטרישה

 םיכרכנ ונידיבש י״הכ יכ םא ,םה םיפוצר (ב)(א) םיריצ .תרוסמו הריסמ

 תורוסמ .תויאדו ןניא ותומלשו ותופיצר (ג) ריצ וליאו ,תופיצרב אלש םהב

 םג תגציימ תאז המיכס .וגלפתנ דציכ םיעדוי ונניאו תודכלתמ ןניא ולא

 שולש קר אל םיגציימ םיריצה תשולש .ונפלאל ידכ הז ךתחב שיו ,ןמזו םוקמ

 !םינוש םיידוהי םייתרוסמ-סייפרגואיג םימוחת השולש םג אלא חסונ תורוסמ

 ןלוככ ןבור ולא תויוצבקתהו ,םאצומ יפ-לע םג םיצבקתמ םימודקה י״הכ

 !תואסרגה תויוצבקתהל תופפוח

 .לארשי־ץרא וא םירצמ ,חרזמה ןמ םאצומ (ג) לש םימודקה יייהכ ינש

 םוקמ לכמ .ואצומל הבורמ תובישח תעדונ אל ךכיפלו ,אוה רחואמ ישילשה

 ,התיה הילטיא .רתוי םודק י״כמ קתעוה יאדובו ,הילטיאב הארנכ בתכנ אוה

 םאצומ (א) לש יייהכ לכ .הפוריאל תיחרזמ תרוסמ הרבע וכרדש ,רוניצ ,עודיכ

 ,(א) תצובק ןב וניאש ,ע .דרפס-יאצוי ידיב וא דרפסב ובתכנ ,רמול ,ידרפס

 וז תיתדע-תיפרגואיג תוצבקתהב לולכ אוה ףאש ןכתי ,הילא אוה בורק ךא

 .חרזמב בתכנש ענמנה ןמ אל ךא ,(הקירפא ןופצב בתכנ םנמא םא)

 םודקה י״הכ םכותבו ,םה םייזנכשא הבש י״הכמ העברא ,(ב) הצובק

 ,ג ,ףסונ י״כ .(ב) חסונ לש ןושארה םופדה אוה יזנכשא ןכ ומכ .הצובקבש

 ,רוכזכ ,ליכמ אוהו ,זנכשא יאצוי ובשי הבש ,הילטיא־ןופצב הארנכ בתכנ

 יפכ ואצומש ,פ ,דחא י״כ קר אוה ןפוד אצוי .ותביתכב םייזנכשא תודוסי

 ושטשוט רבכ ותפוקתבש ןכתיו ,דאמ אוה רחואמ הז י״כ ךא .ןוימ הארנה

 .םיחסונה לש םייפרגואיג-סייתדעה תולובגה

 ה ת פ ל ג ו ת ה נ ו ס ח ( ה מ א ו ח ר ( ת 9

 9 ח ת פ פ ר
 ה מ ת ח ר ו ר ת מ ו ת ר מ י ר ז כ ה וו י

 א פ ו א ג ם א ת ה ת פ ל ג ר ת ה מ ס ו ר ת ר %

 ( ה מ א ו ח ר ד ת ו י ת ר ) ה ע י ק ר ר ת ל ש היה ד ו ;ת

 9 מ צ ר ל ם ) - ם ר פ א - ד ש ב ,ז נ
 מ ז ר ח ( ב ב ל 9 א י יי

 לש תונוש תוריסמב םרוקמ ש״פ תואסרג ןוימ ךותמ םילדבתמה םיחסונה תשולש

 ינשה ףלאה תליחת םע ושבגתנש ,םיינחורה םייחה ללכ תא תופיקמ תורוסמ

 חסונ לש תיזנכשאו תידרפס ,תיחרזמ תרוסמ ונינפל ,התעמ רומא .םניינמל

 .ש" פ

 היגולונורכל תעדה תא חחל ןידה ןמ ,וז תניינעמ הדבוע התלגתנשמ

 ,התולשלתשהו תוגלפתהה ןוויכ תא ריהבהל ידכ הב שי אמש ,תויוצבקתהה לש

 תורוסמה תופנעתה ירהש .םיחסונה לש םיליבקמה םיריצה ןיב רשגל ךכבו

 ,םייללכה היווקב העודי תיגולונורכה התולשלתשהו הנוויכ ,וללה תופיקמה

 .ש״פ תא ףא איה הפיקמ אמשו

 ;רחואמה יקלטיאה ד תא איצוהל ,(ג) תיחרזמה תרוסמה לש יייהכ ,ןכא

 לש רתויב םימודקה י״הכ ;תורחאה תורוסמה לש י״הכ רתי לכמ םה םימודק

 ,ןכ-לע-רתי .ךרעל תואמ-שולשב םהמ םירחואמ תידרפסהו תיזנכשאה תרוסמה

 הרתי הסרג .םהירמוא םשב םה םיזרחנ םלוככ םבור (א) לש םירתיה םינונמהה

 הניאש תיאדיחי הסרג אקווד ;איה הדושח ישרדמ ךומית הל ןיאש ,תזרחנ

 ,תינשרד הכירעב ףסותהל הייושע הניא וז ןוגכ הסרג .רתוי הנמיהמ תזרחנ

 ךכיפל .ש״פכ ףסוא לש וילוגלג ידכ ךות חומצל הייושע תזרחנ הסרג וליאו
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 .רתוי רחואמ םנמא ,תידרפסה תרוסמב רסמנש ,(א) חסונש ,הרבסל םוקמ שי

 הז חסונב .תיזנכשאה תרוסמב רסמנש ,(ב) חסונ יבגל ץירה אוה

 ןוגכ ,רתוי תרחואמ תימינפ תוחתפתה לש םיקהבומ םינמיס לע עיבצהל ןתינ

 ,ותכירעו ירוקמה םסקטה לוציפ ךותמ הארנכ וחמצש ,הלילו םוי ינונמה

 .דועו 'יפצויד המודקה הסרגב קפס אלל הרוקמש ,,'יפצ•' תסרג

 "תיתוכאלמו איה תרחואמ קפס אלל (ב)(א) יחסונב הנוי ןונמהל תפסותה

 ושאל ולא םינמיס חוכב שיה .(א)ב רבכעו לותח ינונמהל תופסותה הזב אצויכ

 (ג) חסונ םנמא םאה ?ש״פ חסונ לע םג לח תופיקמה תורוסמה תוגלפתה ךלהמש

 ידרפסה (ב)(א) יחסונו ,רוקמל רתוי בורקה ,םודקה חסונה אוה יחרזמה

 םיעבונ ,רתוי םירחואמ ,(ג)מ קוחירל םיפתושו הזל הז םיבורקה ,יזנכשאהו

 ?וחסונ תריטמ ךלהמבש חויושבתשה אלא םניאו ,ונממ

 ,תורשפא לע עיבצמ תודחא תורזגב םיחסונה תאוושה חותינ ,תמא

 ,לוכיש יכילהת ,םישוביש ידכ ךות ,ףתושמ רוקמכ (ג)מ תעבונ תוגלפתההש

 י ננע-חור-םיבע תרזג ,הדשבש תויח-דומסא-תודש תרזגב ןוגכ ,החיספו הממשה

 תאז הרבס לע תושקמ תוביס המכ םלוא .(ש״ע) ןזוא םשה תואסרג ,דובכ

 םידושחה ,תיזנכשאהו תידרפסה תרוסמב םירתי םינונמה דבלמ .התוא תוכירפמו

 הלא םיחסונב םילולכ ,םירחואמ תויהל םנמא םייושע רשאו ,ישפח זוריחב

 םיתעלו ,תודיחא ןניא םהיתואסרגש ,(ג)ל םג םיפתושמה ,םיבר םינונמה

 ןתעיבנל ונידיב תוימינפ תויאר לכ ןיא רשאו ,תורוסמה תשולשל תוגלפתמ

 תואסרג ופוג (ג)ב .תוידדהה ןהיתוקיז לע תורעשה וא ,אקווד (ג) תסרגמ

 דה וא רויש ןהל ןיא ףאו ,(ב)(א)ב ללכ תורסמנ ןניאש תובר תויאדיחי

 וללה תורוסמה ןיב הרישי תיגולונורכ תולשלתשהל ןועטל ונילע השקי ,והשלכ

 .ולא תודבוע בשיילו

 תידרפסה תרוסמה לש התומדקל ונידיב תורורב תוחכוה :דועו תאז

 תזינגמ ע .ידרפסה חסונל ע לש ותברק איה הנושאר הייאר .ייהתו יחרזמיילו

 ,ןכתי ,אלא ,(ג) לש םייחרזמה יייהכל ונמזב אוה בורקש דבלב וז אל ריהק

 ,(א) לש רתוי תירוקמ הסרג לע רומשל יושע רומאכ ע .יחרזמ ואצומ ףאש

 םינונמהה ראש תואסרג תאז םע .ותרזגבש (א) לש תוזרחנ תופסות וב ןיא ןכאו

 .(ג)ל תודגונמו (א) תואסרגל ללכ ךרדב תוהז

 הלולכ תידרפסה תרוסמה לש ייהתו יחרזמיילו התומדקל תפסונ הייאר

 ,חרזמב ןה םג ופסונש ,ולא תוהגהב .תיחרזמה תרוסמה אשונ ,כ תוהגהב

 םינונמה ינש םג םילולכ ,הז םודק יייכ תקתעה רחאל יידמל הכומס הפוקתב

 םימודקה הישרשב קפס ןיא ,רמוא הווה !(א) חסונבש (לטו םינינת) ,'םיזרחנ"

 תולשלתשה םיחסונה תוגלפתהב תוארל ןויסנה .תידרפסה תרוסמה לש םייחרזמהו

 דרפסל תרבועו ,שייפ לש ותורצוויה רוקמ ,חרזמב הליחתמה ,תיגולונורכ

 .הפי הלוע וניא זנכשאלו

 םיאשר ונא ןיא .תוריסמ-תורוסמ שולשב ונידיב אופא יוצמ ש״פ חסונ

 תוגלפתה תופקשמ ולא תורוסמש ,חינהל ונילע המוש .רחא וא הז חסונ לוספל

 םשו הפ רעשל ונא םיאשר ,התולשלתשה תא רעשל ונתלוכיב ןיאו ,המודק חסונ

 תאוושהש םירקמבו ,תינשרד הכירעב הדושח וזיא ,איה הפידע הסרג וזיא

 ךא ,חסונה לוגלג תורשפא תא רעשל ,ךכל תוימינפ תויאר תקפסמ םיחסונה

 ,רבדה ירב .ןהש יפכ תורוסמה תשולש תא גיצהל ונא םיווצמ רבדלש וללכב

 תואסרג ,רתוי םימודק םיחסונ הכותב תרצוא (ג) לש תיחרזמה תרוסמהש
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 תידרפסה תרוסמהש ,רורב תאז םע ךא .ש״פ תריהמ ילוגלגב ומלענו וחכתשנש

 ־חרזמב חסונה תוגלפתהל רבכ ןהב םידהו ,חרזמה ןמ אוה ףא ןאצומ תיזנכשאהו

 ךא ,ילארשיצרא רחאהו ילבב ואצומ םיחסונה דחאש ,ענמנה ןמ אל

 תא רתאל השק .ונידי תחת יוצמה רמוחב ךומסל המ לע ןהל ןיא הלאכ תורעשה

 לש ןותנה הבצמב ,העש יפל םוקמ לכמ - םפוג םייחרזמה י״הכ לש םתביתכ םוקמ

 .לבבמ וניא יכ ,כ יבגל תוחפל חינהל דוסי שי ךא - תירבעה היפרגואילאפה

 תניחבמ ךרע תתוחפ איה חסונה תוגלפתה םיבר םינונמהב יכ ,םיעטהל שי

 ןרוקמש לוכיש תוקיז אלא ןניא תובר תויוגלפתה ירהש ,תורוסמה קוחיר

 ףתושמה סיסבה תא םישיגדמ ךא הלא םילוכיש .רתויב תטלוב ןתברקו ףתושמה

 ןוגכ ,תוביציה תויוצבקתההמ גרוחה ,ירקמ תואסרג ןויוש .תורוסמה תשולשל

 ההזה תינונס ןונמה וא ,(ג) חסונמ דבו (ב) חסונמ פרב (זווא־־) זוזע תסרג

 תומודקה םיילושה תוהגה ,(ג)בכ עב הדשה יצע לכ ןונמה ,דבו (ב) חסונמ מב

 ,ךכ לע םה ףא םיזמור ,הנהכו הנהכ דועו (א) לש תורתי תואסרגל תוהזה כ לש

 י״הכ תניחבב םינמתסמו םיגלפנ םהש יפכ ,םיחסונה ויה רתוי המודק הפוקתבש

 .הזל הז רתוי םיבורק ,ונידיבש

 רכינ ןיידע וניערגש ,דחא חסונ עבטנ םנמא הליחתכלמש ,תנתונ תעדה

 .ונידיבש םירחואמה םיחסונה לכל םיפתושמה םינונמהה םתוא לכב הלגתמו

 יפ-לע־ףא .המודקה תולכיהה תורפס יגוחב ךרענ ש״פש ,ונא םירובס רומאכ

 הריצי רדגב ושוביג ,םעה ברקב ץופנו עודי היהש ,ינשרד רמוח וב דבועש

 םושמ םלוא .ורבחמ-וכרוע ידיב םתסה ןמ עבטנ דחאה וחסונו ,אוה תיתורפס

 הז םיקחורמ םירוזאב יגרוטיל טסקטל ותכיפה םושמו ,פ״עבש ותריסמ יכרד

 ירוקמה ףסואה לחה ,ןאכמ תיתורפסה ותופיפרו ישרדמה ועקר תמחמו ,ןאכמ הזמ

 וכלהש ,תודחא תורוסמב רסמנו םידחא םיחסונל לצפתמ ,הסרג שבולו הסרג טשופ

 .וזמ וז וקחרתנו

 ןיחבהל אלא ונתלוכיב ןיאו ,וז תוגלפתה ךלהמ רזחשל ונידיב ןיא

 איהש יפכ ,ןהמ תחא לכ לש הנמיהמה הסרגה תא דדובל תוסנלו תויוגלפתהב

 וז הסרג ררבל ונא םייושע (ב)(א) יחסונ יבגל .ונידיבש י״הכב תפקתשמ

 תורוסמ הארנכ ףיקמה ,(ג) יבגל ןכ ןיאש המ ,לקנב י״הכ לש היזנצר רחאל

 תורעהב קר .םיעטוקמו םיטעומ ולש י״הכו ,(ב)(א)מ לדבנ חסונ לש תודחא

 וא ותופידע ,ותונמיהמ רבדב וניתורבס תא עיצהל ונא םיאשר חסונל

 .רחא וא הז חסונ לש ותולשלתשה
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 הרודהמה הנבמ .ז קרפ

 לש הילוח לכ .תיתרוקיבה הרודהמה תא ונכרע ןוימה תונקסמ תובקעב

 ןויצ אלל תחא הדיחיכ םינפב האבוה תורוסמה לכב תודיחא היתואסרגש טסקטה

 לכ םלוא .םאראפאב ןבומכ ואבוה וז הדיחי לש םילק תואסרג יפוליח .ההזמ

 (ג) ,(ב) ,(א) םיחסונה תורוסמ יפ-לע הילוח לש היתואסרג תולצפתמש תמיא

 ,תודרפנ תורוסמ שולש תומייק רשאכ ,רמול .םיחסונה לכ יפל איה תגצומ

 םיטאראפא ףוריצב ,וז דיל וז ,דרפנב ןתשולש הנגצות

 ינש וגצוי ,תחא דגנכ תוצובק יתש לש איה תוצבקתהה רשאכ .םידרפנ

 ינשב םיעיפומה ,םינונמה יבגל הזב אצויכ .םייוהז ןויצב ,דבלב םיחסונ

 .רחא וא הז חסונ לש םייאדיחי םינונמה וא ,דבלב םיחסונ

 לכל לעמ ולש הלגיסה י״ע חסונה ןייוצ הדיחא הניא תרוסמה רשאכ

 ירוט השולשל טסקטה לכ תא ונקליח אל .לובלב עונמל ידכ ןונמהו ןונמה

 םיטעמ אל םינונמה :םידחא םימעטמ ,ןויעה לע לקמ קפס אללש הנבמ ,םיחסונ

 יוארו ,(ב)(א) רקיעב ,םיחסונ תוגוז םיבורמ ןכ ומכ .םידיחא סהיחסונ

 -ץוח י״כ ץובישב רצווהל דיתע היהש ישוקה אוה ירקיע םעט .תאז לצנל

 לע ונדפקה תאז םע .תיגוז תוצבקתהב םייק וניאש ,עו ב ןוגכ םייתצובק

 תומיע .תוצובקה לכ תא ףיקמ וניא חסונה רשאכ הספדהב םיילמס םיללח תרימש

 י״הכב םינונמהה רדסש יפל ,תועטהל ידכ םג וב היה םיחסונה לש ףוצר שלושמ

 תא ןיקתהל ,ןלהל הארנש יפכ ,ונייה םיסונא ךכיפלו ,רוכזכ דיחא וניא

 תמעלו םייאדיחיו םירתי םינונמה הז רדסב ץבשלו א רדס סיסב לע הרודהמה

 .םירדסה ראש תא יתוכאלמ תומיע ומיע

 תורעההו חסונל תורעהה תנקתה לע ףא לקה ונתרודהמב םיחסונה זוכיר

 .טסקטל

 ךורעל ילבמ ,ויתורוסמ ללשב ש״פ חסונ גצוי הרודהמ לש הז הנבמב

 ,טסקטב יתרוקיבה לופיטה תא לילכ םילטבמ ונניא תאז םע .יטקלקא טסקט

 תויזנצרהש אלא .היזנצרה יכילהת רחאל תוגצומו תודרפומ ולא תורוסמ ירהש

 םהיניב ויצקלס ,ןהיחסונ לש ויצאנימאזקא תולועפ אלל ,ןהש יפכ תושגומ

 .טסקטה ללכ לש ויצאניוויד וא

 תרוסמ לכ גיצהל איה רתויב הריהזהו הטושפה הטישהש ,קפס ןיא

 ינב י״הכ רתי לש תואסרגה יפוליח םאראפאבו ,דבלב דחא י״כ י״ע תלדבנ

 ,הזמ הז םיחסונה םידרפומשמ יכ ,ונא םירובס רומאכ םלוא *תרוסמ התוא

 - היפ לע טסקטה תנקתהו חסונ-תצובק לכ לש תימינפ היזנצר תכירעל תושרה

 גציימ א .רקיעב דחא י״כ לע ונתרודהמב היזנצר לכ תססובמ תאז םע .הנותנ

 וישוביש םהבש ,םידחא םירקמב םלוא ,ללכ ךרדב (א) תיטנגה הצובקה תא

 ךרדב ותסרג הנקות ,ותצובק לש היזנצרה ךותמ קפס אלל םירורב (תוחיספ)

 םיפקתשמ הלא םיסחי יכ ,םיעטהל אוה רתומל .ותצובק-תת ןב ה יפ-לע ללכ

 ךא ,הצובקה תא ג גציימ ללכ ךרדב ן(ב) יבגל ןידה אוה .טאראפאב רוריבב

 יבגל םירבדה םה םינוש .תימינפ תיתרוקיב היזנצר רחאל גצומ הז חסונ ףא

 תויוגלפתה תללוכ הארנכו הכרצ לכ תרווחמ הניא ותרוסמש ,(ג) חסונ

 תורשפא לכ תענומ ולש םיקהבומהו םימודקה י״הכ לש סתועיסק .תוימינפ

 איבהל ונא םיסונא .ולש תיתרוקיב היזנצר תגצה וא ,דחא י״כ ייע ותגצהל
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 יפ-לע הינשה ותיצחמו כ יפ-לע הנושארה ותיצחמ :תיטקלקא הרוצב ותסרג תא

 םהיתואסרגל ףתוש םיתיע ,םהיניב ךוותמ רתוי רחואמהו םלשה ד רשאכ ,ל

 .םהמ לדבנ םיתיעו

 תא תכפוה חסונ לכ לש תודרפנ תוימינפ תויזנצר תרוצב טסקטה תגצה

 השענ וז הרודהמב .תיגולואינגה הטישה ךרדב אל יכ םא ,תיתרוקיבל הרודהמה

 םיטסקטה רקבממ תללושה הדותימב חסונה תרוקיב תקינכט תא בלשל ןויסנ אופא

 .טסקטב יתרוקיבה לופיטה תוכז תא

 םיתיעלש יפל .םיטאראפאל הבר תובישח הוושמ הרודהמה לש הזכ הנבמ

 יחסונש ,הדבועה תורמל) םיחסונ לש תוימינפ תויזנצר ךמם לע טסקטה ןקתומ

 םיכייתשמ םניא י״כ ינשש יפלו ,(םיעובק י״כ לע םיססובמ טסקטה בור

 והועיטק תמחמ ךא ,הרורב וילא (א) תקיזש ,ע ;ברועמה ב) תולמוסמה תוצובקל

 י״כ לש תוידרופס תויופרטצה ללגב ןכו ,(הצובקב ולילכהל םיאשר ונא ןיא

 שי ,ףפורה (ג) חסונבש הייופכה תויטקלקאה ללגבו ,תרחא הצובקל וז הצובקמ

 לש תוקייודמה תויוצבקתהה לע דומעל ידכ םייתצובקה םיטאראפאב ןייעל

 תוילוחה שארבש םייטנגה יוהיזה ינויצ ,רידהמה לש ותכאלמ לעו ,תואסרגה

 ןתוא וא הצובק התוא לש י״הכ לכש םשוריפ ןיא ב״ויכו (ג)(ב) וא (א) ןוגכ

 .ךפיהלו ,הז חסונל ההז םנמא םתסרג תוצובק

 םהילע תויועט עונמל חנמ-לעו ,םיטרופמ תויהל םיבייח הלא םיטאראפא

 י״הכ תא שרופמב שארב ןייצל ףא אלא תורחאה תואסרגה תא קר אל דימת טרפל

 - ((ב) חסונ יבגל) גו ((א) חסונ יבגל) א תא םג םללכבו ,םינפל םימיכסמה

 .םהילע םידסוימ םינפה לש םיחסונה רשאכ םג

 טאראפאב שרופיו סרפיי םייוהז ןויצב םיחסונל קלוחמ םינפה רשאכ

 [(ג)(א) וא [(א) ןוגכ הלגיס שמשמ חסונה ןויצשכ ,חסונה לש י״הכ בכרה

 — םהבש הוושה דצהש) םיימינפ תואסרג-יפוליח שי דרפנ חסונב רשאכ .ב״ויכו

 ודרפוי י״הכ ראשו יסיסבה חסונה בכרהה שארב סרפיי (רחאה חסונל םדוגינ

 .ד:ל[(ג) ןוגכ ,םאראפאב ליגרה דוגינה ןמיס אוהש ,םייתדוקנ י״ע וב

 (ב)(א) תויתצובקה תולגיסב שומיש וב השענ טאראפאה תא טשפל ידכ

 עודיה ,א ןמיסב םג שומיש וב השענ ןכ ומכ .רבדה היה ןתינש המכ דע (ג)ו

 רחאל קר םלוא ,[בור םיווהמ םה רשאכ ,י״הכ ראש לכ=] ןוימה ןמ ונל

 ונלדתשה י״הכ לע תולגיסה רדס יבגל .חסונה בכרה לש קייודמה טוריפה

 •תויוצבקתהה תא ריהבהל ידכ ,יתיב-אפלא רדס אלו יתצובק רדס לע רומשל

 םע אלא תויתצובק תויוגלפתה אלל דיחא וחסונו ףתושמ יאלמה רשאכ

 רשאכ םג ,א לש ותסרג המלכ הרחבנ תיטנג הקיז אלל םילק תואסרג יפוליח

 הסרגב שומיש תבייחמ תיללכה היזנצרה ןכ םא אלא ,הפידע תיארנ הניא ותסרג

 טסקט ונקתה אל ןמצע תוילוחב .תרחא

 ?קתל םוקמ שיש ,ונל הארנשכ םג יטקלקא

 לש הכוראה הילוחה הגצוה ,לשמ ךרד ,ךכ .חסונה וא הסרגה תא

 "ןיפילזמ" תסרגש ,קפס ןיאש חורמל ,ההגה אלל א יפ-לע (א) חסונב לוגנרת

 .תוצובקה לכב י״הכ לכב ומכ "ןיפלזמיי ל״צ ובש
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 ;םינונמהה יפסוא תרדהה ךרוצל הפי החוכ ,ונטקנ הבש תיתרוקיבה הטישה

 .תמא .תוחפסנהו םיישרדמה םיקלחה ,רמול ,ש״פ תרגסמ יבגל הפי החוכ ןיא ךא

 הכ ןה ןיא ךא ,ונל תועודיה תויטנגה תויוצבקתהב ןיחבהל ןתינ םהב ףא

 ןה תובורמ ןהלש תוטנאיראווה ,הלא םיטסקט לש םביט יפל .תופירחו תוביצי

 יפוריצל ןויסנ י?כו ,תוימינפ תויזנצר ךורעל ונתלוכיב ןיא .תולק תאז םעו

 הליכמה ,וז הביטחב ונגהנ ךכיפל .יתוכאלמ הבכרה השעמב אטחי תוטנאיראו

 ךות ,א אוה ,דחא י״כ תרדהה לש הריהזה הטישב ,רבד לכל םייתורפס םיטסקט

 ונפסוה ךרוצה תעב .םאראפאב ןהיתוי וצבקתהו תואסרגה יפוליח ןויצ ידכ

 .(ג) לש ףטונ חסונ דרפנב

 (א) חסונה קתעוה ונממש י״הכ תא טסקטה ילגרל ונייצ הלא היקלחב

 .םאראפאב וללכנ םהיתואסרגש י״הכ ראש בכרהו

 המיא לכ ונתרודהמ לש יסיסבה י״הכ אוה אש ,ונא םיאור ,רבדלש וללכ

 םודק י״כ רוחבל היה יואר ילוא .חסונה לש תיאדו תיטנג תוגלפתה ןיאש

 הניא הרקיעמ י״כ לש ותומדק ,עודיכ ,יכ םא) "הזינג״ה לש י״הכמ ,ונממ

 .םה םיעטוקמ הלא י״כ לכ ךא ,(רתוי םירחואמ י״כ ינפ לע ןורתי ול הוושמ

 תויושע ויהש ,הלא תורעה .עטוקמ י״כ לש רסח לע םאראפאב רעוה אל

 לע רתי תולברסמו תודיבכמ ויה ,תויוצבקתהה תורהבהב בר רזעל תויהל םנמא

 הלבטבו ,י״הכ ירואיתב ןויע ךותמ ןוחבל ןתינ הז רבד .טאראפאה לע הדימה

 ישוביש לע הרודהמב רעוה אל ןכ ומכ .הרודהמה שארב םהירדס לש תינורכניסה

 ייכ״נתב לבוקמה יתרוסמה ביתכה יפל דימת םיטטוצמ םיבותכה .םיבותכה טוטיצ

 לכ רואיתב יללכ ןפואב רעוה טוטיצה ךרד לע .י״הכב ושבתשנשכ םג ,םיספדומ

 .י ״ כ ו י ״ כ

 ,םייארקמ-אלה םיטסקטב .םיבותכל םוקמ יארמ הרודהמה ףוגב ונפסוה

 .רבד וילע ףסוה וא ירוקמה קוסיפה הנוש אל ,א לע םידסוימה

 תעב רקיעב ,םידחוימ םירקמב אלא ,םאראפאב אבוה אל יטקלקאה ר

 .(ג) תואסרגל ויתויופרטצה

 :םישוג העברא תללוכ הרודהמה

 .הז תמועל הז (ג) (ב) (א) יחסונל קלוחמ ךרוצה יפל .ססקט (א)

 ׳סאראפא חסונ לכל - השולשב וא םיחסונ ינשב גצומ טסקטה רשאכ .טאראפא (ב)

 .חסונה לומיסב ןייוצמה דרפנ

 יפוליחב ,חסונה תרוקיבב תוקסועה תורעה .חסונל תויתרוקיב תורעה (ג)

 תויעבב ,יפרגואילאפ רואיתב ,םהינימל םישובישב ,ןתכרעהו תואסרגה

 .טאראפאל ןבומכ םחייתמ הלא תורעה לש ןבור .המודכו האירק

 ידכ ,םילגועמ םיירגוס ךותב תורפסב תונמוסמ תויתרוקיבה תורעהה

 .ףוצר וניא ןרורפיסו ,טסקטל תורעהה ןיבל ןהיניב לידבהל

 ירבד ,ןושל וניינעב תורעה ,תוליבקמו תורוקמ לע תורעה .טסקטל תורעה (ד)

 .טסקטה חותינו רבסה

 םינויצב ןרוקמ הלא תורעהב תוחתופמו תועקושמה תוטעמ אל תולבקה
 ׳י ׳ר ^ ׳ר ך ף

 44 ,רדיינשנייטש לש תודחא תורעהב ^ ־,,גרבצניג 'ל ירבדב וללכנש

 .הרעהה ףוגב רבדה ןייוצ דימת אלו ,ש״פל םיספדנ םישוריפמ טעמו

 1. 01נב2ונ6מ§, 1116 16§611<18 0£ ־!;116 <ז6¥1ז3, 7, ע. 60-62 (11. 194). (233
 35X111 (1875), ע. 103־106. (234
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 םיסחיו םיחסונה ןיב לוכיש יסחי ,םהיחסונו םינונמה ןיב תוקיז

 ,דחא דומעב םתאבה ,רמול ,תחא הפיפכב םינונמה תוכימס םיתעל ובייח םירחא

 תשולש לכל םוקמ וב ריתוהל ידכ לודג הז דומעב םינפהש ,העידיה תורמל

 םיחסונה ןיב תובכרומה תוקיזה תגצהב תוריהב לש םילוקיש .םירתונה םישוגה

 .תורעהה תומכל םינפה תומכ תמאתהב ךרוצה אלו ,םינפה דומיעב וניניעל ויה

 -דומע לכב ,ונייה ,םינפ תדיחי לכב שדחמ תוררפוסמ תויתרוקיבה תורעהה

 .דוחל םינפ

* 

 ,שייפ לש רתויב םימודקה י״הכ ינש םנושלכ וקתעוה הרודהמה שארב

 חסונל םיכייתשמ הלא יייכ ינש םנמא .הזינגה ןמ םיעטוקמה ל י״כו כ י״כ

 הדעונ תדרפנהו האלמה םתקתעה םלוא ,הרודהמב דרפנב ךרוצה תעב גצוהש ,(ג)

 ושטשוטש ,םהיתוהגהו םהיביתכ ,םהירדס לע ,םהש יפכ ולא םימודק י״כ גיצהל

 ,הזינגה ןמ אוה ףא ,ע י״כ .םיטאראפאבו תינאטלומיסה הרודהמב ועמטנו

 ךכיפל ,תדחוימ תובישח ויתונושלב ןיאו ,רוכזכ (א) חסונל ללכ ךרדב ההז

 .דרפנב וקיתעהל ךרוצ וניאר אל
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 ותקולחו הריע קרפ לש ורדס .ח קרפ

 הריש קר9 רדס

 תחא הצובק ינב י״כ ןיב וליפאו ,י״הכב דיחא וניא ש״פ רדס רומאכ

 י״הכב אוה דיחא ופוסבו ש״פ שארב תירופיסה תרגסמה רדס .םייונישה םיבורמ

 םתחנו ,ול םדוקה םסקסהו עדרפצהו דוד שרדמב חתפנ ש״פ :בו (ג)(א) לש

 -אלה טסקטה (ב) לש יייהכב .ם י י פארג י פאודבספה תוחפסנבו היעשי לע שרדמב

 וקתעוה פגב .(צפג) ותומלשב ללכנ וניא וא (םמו) ללכ ללכנ וניא ינונמה

 םהב אצויכ .זייטהו וייטה האמה ןמ ,םה םירחואמ הלא יייכ .ש״פ שארב תוחפסנה

 ןמ ותוטסב ,וכרד יפל ורדס ם״יבמה .(א)ל םנמא ךיישה ,ק ,ןושאר סופד ףא

 םופדה ןמ .שייפ לש ותלעמ תא םיעטהל םתסה ןמ שקיבש ךוחמ ,וינפב דמעש רדסה

 .םיסופדה לכב טעמכ הז רדסב תוחפסנה וספדנ ךליאו ןושארה

 רדעיה רואיתב ונגלפה רבכ .םינונמהה םוחתב הפירחמ רדסה תייעב

 יפל .םינושה םיפסואה יאלמב םג אלא ,דבלב םינונמהה רדסב אל תודיחאה

 יסיסב רדס רוחבל ונילע היה םיחסונה לש תינאטלומיס הרודהמ גיצהל ונשקיבש

 ירב .ףסונ יאלמ וב בלושיו םירחאה םירדסה ינונמה ותמועי ויפ-לעש ,דחא

 םהש ךרדכ ,םירחאה י״הכ ירדס תא םיפלסמ וללה בולישהו תומיעהש ,רבדה

 ףסוא - שייפ לש וביט םלוא ,יסיסבה חסונה לש ורדס תא תצקמב םישטשטמ

 תיחפמו ,תיתרוקיב הרדההל תרחא ךרד לכ ענומ - תופיצר םהיניב ןיאש םיטירפ

 קייודמה ורדס לע דומעל ןתינ תאז םע .ללכב רדסה תגצה לע הדפקהה ךרע תא

 לש תינאטלומיסה הלבטה יפ-לעו י״הכ לש טרופמה רואיתב י״כו י״כ לכ לש

 .םיירוקמה םירדסה תא גיצהל התרטמש ,הרודהמה שארב םינונמהה ירדס

 םירורב םילוכיש וא תוחיספש םע ,יסיסבה רדסכ א רדסב ונרחב ןאכ ףא

 הז רדס יפ-לע .(ותצובק-תת ןב ה יפל) וחסונ לש היזנצרה יפ-לע והגוה ובש

 לש םיפסונ םינונמה ובלוש ובו ,םהיתוצובקו י״הכ לבל ףתושמה יאלמה תמוע

 .םירחא ייל וא תוצובק

 ש"פ תקולח

 יגוס לש םיעודי םיזוכירב וב ןיחבהל ןתינ ,ש״פבש םינונמהה ףסוא

 ,םישבושמה םירדסב ףא ,םירדסה לכב םייוצמ הלאכ םישוג .םינונמהה ירמוא

 בינונמהה לש ןושארה קלחב .םישוגה ירדס קר םהב ושבושש ,פו לש ,הארנה יפכ

 ,םיגד ,ןתיול םג םכותב ךא םיממוד עבט יקלח לש זוכיר םירדסהו י״הכ לכב
 ׳ררש

 * .(*יוכו ןדע ןג ,לט ,םיקרב ללוכ) םימשה אבצ לש זוכיר וירחא .םיצרש

 ירדסב .תופוע תינשו חמוצ ,תופוע ,םישמר לש םיפלחתמ םיזוכיר ןכמ רחאל

 ,שייפב תופועה ינונמה לש לודגה שוגה דחוא - ל לש ותרזגו ד - (ג) לש י״הכ

 רחאל םהב אב חמוצה לש ןטקה שוגה .חמוצה ינונמה ידי-לע י״הכ ראשב לצופמה

 תומהב שוגל תואסרגה לכב שדקומ םינונמהה ףסוא לש ןורחאה וקלח .תופועה

 .(רב-תויחו תיב-תויח) תויחו

 .אוה ךופה הלא םיזוכיר רדס םוב (235



 ¬ו 92 -

 זוכיר לכב .דחא י״כב אל ףא "םתרהס״ב םירמשנ םניא הלא םישוג םלוא

 תומהבה לש ןורחאה זוכירל ץוחמ ,ונימ ינבמ אלש םינונמה ירמוא ףא םייוצמ

 םיברועמ רקיעב .יייהכ לכב יידמל תודיחא ויתואסרג םגו ורדס םגש ,תויחהו

 .םיחמצו תופוע ,םישמר לש םייזכרמה םישוגה

 ,םיגוס םיגוס היה יונב םנמא םודקה ירוקמה ףסואהש ,תנתונ תעדה

 םתסה ןמ .הז ןייוממ הנבמ ושביש הריסמה יכרד קרו ,רוריבב הזמ הז ולדבנש

 ,יצראה עבטה יקלח :םיגוסה יפ-לע םיארבנהו האירבה ינונמה ודרפוהו וזכור

 ,םיחמצ ,(רתויב לודגה קלחה) תופוע ,םישמרו םיצרש ,םאבצ לכו םימשה

 םויכ ונידי תחת םייוצמה םיטסקטה יפל םיאשר ונא ןיא ףא .תויחו תומהב

 .וזכ תרעושמ הקולחו רדס רזחשל

 יייהכב םידירשו םידה םינונמהה לש תיתצובק הקולחל שי ,תמאה ןעמל

 ונא םיאצומ - ר (דירש) ם,ל,כ ,(םידירש) ה,ב,א - ךרעל י״הכ תיצחמב .ונלש

 תומישרב יוטיב ידיל האב וז הקולח .תוצובק-תוצובקל םינונמהה לש תוקולח

 טסקטב תובלושמה ,תורתוכ ןיעכ ,הביטח לכ שארב םינונמהה ירמוא תצובק לש

 חנומב ולא תורתוכ-תומישר תונייוצמ י״הכ בורב .הדרפה וא הטלבה אלל ףוצרה

 תוקתעומ ,לו ב ,י״כ ינשב .(ס ,כ ,ה ,א) המישרה שארב אבה ,"ןמיס"

 ,ןושארה סופדב ט״יבמה איבמש ינשה חסונה ,ר וליאו ,ןויצ לכ אלל תורתוכה

 .םי״קרפ״ל קלוחמ

 תודוקנבו ןהבש םינונמהה יאלמב תודיחא ןניא ןהידירשו ולא תוקולח

 -וא-תוחפ הדיחאה הרזגה תא תוביכרמה ,תונושארה תוצובקה יתשב אלא ןהיכתח

 הקולחה ןורקיע תא ףושחל ונידיב שיש ,הארנ םלוא .םינונמהה לש רתוי

 .םתיברמל ףתושמה

 תוצובק שולש ,יחרזמה חסונה ןב ,עטוקמה כ ,רתויב םודקה י״הכב

 ירמוא הרשע ,םיהיגמה לש םיבוברשהו תופסותה אלל ,הליכמ הצובק לכ ."ןמיס"

 ,"ןמיס" תוצובק עבשל םיקלוחמה ,םינונמה 70 לכה ךס 'יידרפסייה אב .ןונמה
36 2 

 ודרש א לש ותצובק-תת ןב ,הב .ןונמה ירמוא הרשע הליכמ ןהמ תחא לכש

 לכ ?קיתעמה י״ע וטמשוה ןרתיש רשפאו ,ש״פ שארב '■ןמיס'' תוצובק יתש קר
 קר רמש ,יזנכשאה חסונה ןב ,עטוקמה ס .ןונמה ירמוא הרשע הליכמ הצובק 237

 -ירמוא הנומש םייונמ תרתוכב .ולש יקלחה טסקטה ףוסב דחא "ןמיס" תצובק לע

 ןיחבהל ןתינ ברועמה בב .הרשע ונייה ,םיינש ופסונ טוריפב ךא ,ןונמה

 הנושארה הצובקה .תרתוכ-תוצובק ששל קלוחמ ב .השבתשנש תורשעל המוד הקולחב

 וניאש ,"חחש" ןונמה תפסותב הרשע איה ףא הינשה ,ןונמה-ירמוא הרשע הליכמ
38 2 

 ,הרשע תישילשה הצובקב .הכומסה הצובקב אבה הדשבש תויח ןונמה לפכ אלא

 ןונמה לש רחא חסונ ףוריצ תויהל יושעש ,יאדיחיה "הרות" ןונמה תפסותב

 תפסותב ,הרשע בוש תיעיברה הצובקב .(הרודהמב ןייע ,סב עיפומש יפכ) הדיסח

 לש תינורשעה הקולחל יבל תמושת תא בסהש לטנזור ש״א 'פורפ הז היה (236
 רתיב םינונמהה ירמוא רפסמ תא קודבלו רוזחל ינתעינהש הדבוע ,א

 .םיקלוחמה י"הכ

 ואבוה טוריפב םלוא ,תומש 8 קר םנמא ומשרנ הנושארה "ןמיס״ה תצובקב (237
 .תרתוכה ןמ וטמשנ תורהנו םימי ?םינונמה 10

 ,הרודהמב ןייע ,תיטוג הביתכב "תודש" תבית לש האירק שוביש אמשו (238
 .הדשבש תויח
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 חסונב קפס אלל האלכה-השעמ אוהו (ג) חסונב ורוקמש ,רעי יצע לכ ןונמה

 ןכתיו ,תורשעל הקולחה ירמגל הערפנ תונורחאה תוצובקה יתשב .ברועמה ב

 .תוצובק שש קר ורתונ תוסמשהה ללגבש

 ןתינ ."קרפ״-תוצובק ששל הקולח תויתוכאלמב דושחהו ברועמה רב םג

 ןונמה-ירמוא הרשע הנושארב .תונושארה תוצובקה יתשב רשעל הקולחב ןיחבהל

 רחא םיחסונה לכב םרדסש םינינתו היצ) "םיינוציח" םינונמה השולש תפסותב

 ןייע ,דחא ןונמהכ בשחל שי ריוא-חור) הרשע היינשבו ,(םיצרשבש עשרו אוה

 יפוריצ ךרדכ ,הרשעמ רתוי םיבר םינונמה תוללוכ תוצובקה ראש .(הרודהמב

 .ר לש םיחסונה

 ונידיבש עטקב .יחרזמה חסונהמ אוה ףאש םודקה ל ירמגל ןפוד אצוי

 .12-ו 13 לש תרתוכ-תוצובקו ,םינונמה 9 לש הרתי

 ,םהב תרכינ הרקיעמ וז ןיעמ הקולחש וא ,הרשעל םיקולחה י״כ לכ

 רב) םיצרשבש םילא־םימש :תונושארה תוצובקה יתש יכתח תודוקנב םיפפוח

 •(ןדע ןג־םנהיג ינונמה ולכוש בב) םנהיג-שמש ,(םיצרשבש עשר וירחאל ףסונ

 וליאו ,(הנוי-תודש) בו א לצא תופפוח תישילשה הצובקה לש ךותיחה תודוקנ

 .םינונמהה ירמוא לש תיקלח הפיפחו (שחנ) המוד החיתפ רו כ לצא

 תוחפשמ לכב הידהש ,המודק תרוסמ יכ חינהל דוסי שי ,התעמ רומא

 אל וז הקולח .הרשע לש תוצובקל ש״פ ינונמה תא הקליח ,חסונה

 התיה אלא תגווסמו תנייממ הקולח התיה

 יגוס לש םירורב םינוימל תופפוח ןניא תוקולחה .דבלב תינרוצ

 ,תוצובק שולש וא םיתשל םיזוכירה תא תורתבמ ןהש שיו ,םינונמהה ירמוא

 תוצובקה יתש הז ללכמ תואצוי .םינוש םישוג יקלח וז הרוצב תוצבקמו

 יקלח - םיארבנ לש רורב גוסל תופפוחהו י״הכ בורב תודיחאה תונושארה
 .םאבצו םימשה ,עבט 239

 .התומלשב ירפסמו ינרוצ ןורקיע תלעב הקולחה-תסיש תומלגתהכ שמשמ א

 השולש לעב הנבמ - םינונמה הרשע תונב תוצובק עבשל םיקלחנ םינונמה םיעבש

 ירפ הניה א לש וז תמלשומ הקולחש המוד םלוא .םיקהבומ םייאחסונ םירפסמ

 דוחייבו ,י״הכ ראש םע האוושהה .ןיעדויב וספוט לש וא קיתעמה לש הכירע

 הרשעה הנבמ לע רומשל תנמ-לעש ,הלעמ ,ותצובק-תת ןב הו וחסונ-תצובק םע

 ול ךומסה ברועה ןונמהל ףרצ ונונמה תא וליאו ,רשנה תא א הארנכ טימשה

 רדענש) בד לע םג ילואו י״הכ לכב הלולכה ,הלמנ לע גליד ,(הרודהמב ןייע)

 התומדקל ונידיב הרורב תודע םלוא .(י״הכ ראשבו הב לולכ ךא קסמ םג

 רתויב םודקה י״הכב רבכ איה הייוצמ ירהש ,תרשועמה הקולחה לש התויפקהלו

 .תיזנכשאה חסונה תרוסמב ףא אצמנ הנממ דירשו ,יחרזמה חסונה תרוסממ

 ,תויאחסונ אל תוקולח וריכהש ,תוריסמה לכ תא ףיקה אל הז ינרוצ הנבמ

 בקע ,ערפנו שבתשנ םינונמהה תריסמ ילוגלג ךלהמבו ,םודקה יחרזמה ל ןוגכ

 לש רחואמ רוזחש רבכ ףקשמ א חסונש ןכתי .תוהגה רקיעבו תופסות ,תוטמשה

 ךרוצל םידחא םינונמה תטמשה י״ע ,םינונמה תופסות י״ע ערפנש ,רשועמ הנבמ

 .תיאחסונה תינבתה תפירצ

 ,םיצרשבש םילאו םיצרש ,םיגד ,ןתיול םג הז זוכירב וללכנ רומאכ (239
 .תורהנו םימי םע ךרכנ םימב יחה ,רמול
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 תקלוחמ תפסונ הסרג ש״פ לש ןושארה סופדל ם״יבמה ףריצ ,רומאכ

 תובקעב .םתסה ןמ י״הכב תומודקה תוקולחב וז הקולח ישרש .םיקרפ הששל

 םדרסשמא סופד .םיקרפ הששל קלוחמ אוהשכ םיסופדה בורב ש״פ ספדנ וז הסרג

 ,םינונמהה ירמוא יגוס לש תורמוכ ףיסוהו םיקרפל הקולחב קפתסה אל ביינת

 ,12 'םמ ,םיסופדה לש היפרגוילביבב ןייע) ופוג םוריפל ללכ תומלוה ןניאש

 רעב .דוסי לכ אלל וז םיגוסל הקולח וקיתעה וירחאל םיבר םיסופד .(13

 ססבתה (47 'םמ ,שייע) חייכרת םייהלדער ,לארשי תדובע ורודיסבש ש״פ חסונב

 זכיר םנמא ובש ,שדח ןוימב ורדיסו וכרע ךא ,םדרסשמא סופד חסונ לע

 .תיטרפ הכירע אלא וז ןיא ןבומכ ךא םינושה םיגוסה ןיב דירפהו

 לש ומש תבסהל המרגש איה ,םיסופדב הטשפש םיייקרפ״ל הקולחהש ,המוד

 יקרפ״ל ינשהו ןושארה סופדב ףאו םימודקה י״הכב "הריש קרפ״מ ונרוביח

 התיה הארנה יפכ .םירחואמה י״הכבו םיסופדה בורב ,םיבר ןושלב ,"הריש

 ימי תששל קלוחמ יגרוטיל טסקטכ ש״פש ,הרבסב םיקרפ הששל הקולחה הכורכ

 .םיבר י״כב םהל ךומס קתועה ש״פש ,דובכה רישו דוחייה ריש ןוגכ ,עובשה

 האירבה רדס יפל...ו יתרדסו״ :ורודיסבש ש״פ חסונל ותמדקהב ץ״בעי דיעמ
 ךירצ ןיא ."תישארב ימי תשש דגנכ םיקרפ הששל קלחנ ו ...תודוםיה תגרדמו 241

 תעדל ףא .האירבה רדסל יהשלכ הלבקה ש״פבש םינונמהה רדסב ןיאש ,רמול

 תששל ש״פ תקולח הליבקמ ,םיגוס הששל תורישה תא ןיימל שקבמש ,ןייטשנזייא
 .עובשה ימי 242 . .

 םימודקה י״הכב ךכל זמר לכ ןיאו ,ךומסל המ לע הל ןיא וז הרבס

 דוחייה רישל ךומס ש״פ קתעוה םהבש ,רתוי םירחואמ י״כב אל ףא ,ונידיבש

 תלעמב םיגילפמ ש״פ ףוסבש תוחפסנה םג .עובשה תומיל םיקלוחמה דובכה רישו

 ותרגסמ לע קרפה לש תיתורפסה ותינבת ללכבו ,ואולימב םוי לכב ש״פ תרימא

 ורקיעמ ש״פ בצוע הארנכש רוכזל שי תאז םע .ותודחא לע הדיעמ תינשרדה

 אל .הרורב תישארב השעמל ותקיזו ,תישארב תבשב םהירש וא םיארבנה ינונמהכ

 .עובשה ימי תעבש לע תזמור אב תוצובק עבשל תרשועמה הקולחהש ,ענמנה ןמ

 תונושארה תוצובקה יתש רחאל ,רמול ,תודש תריש רחאל ליחתמ ןוימה (240
 ריש" ,"םיצרשל ריש" ,"םיצעו תוקריל ריש" ללוכו (א״דב ומכ)

 ."תויחו תומהבל ריש" ,"תופועל

 ,אנוטלא ,(בקעי תיב רודיס ךותמ א״ח) לא תיב ןיטלפ ,ןדמא בקעי (241
 ב״ע,זל 'הנסל תופסותה ירבד לע ךמתסמ ץ״בעי .א״ע ,במ ,ה״קת

 רדסל הלבקה .שורד אלא הז ןיאו (טסקטל תורעה ,ץראה תריש הוושה)
 ה״רב ארמגה תשרוד שדקמה תיבב םירמוא םייולה ויהש םירישב האירבה
 לע 'ונזוע םיהלאל ונינרה'" ישימח םויב רישה שרדנ ףא םש ;א״ע,אל

 חורל תירקמ הלבקה אלא וז ןיא ךא ,"ומשל חבשל םיגדו תופוע ארבש םש
 .םש טסקטל תורעההו האמט הסג המהב תריש הוושה ךא .ש״פ

 ^2X1, 5522 ׳ע ,ה״ערת ,קראיונ ,םישרדמ רצוא ,ןייטשנעזייא ד״י ^242
 ,ע. 294


